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شــهر قدیم جیرفت :توضیحی برای روند و چرایی متروک شدن آن با
نگاهی به شهر جدید جیرفت
سیدرسول موسوی حاجی ، 1میثم شهسواری
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تاریخ دریافت92/2/22 :
تاریخ پذیرش92/4/2 :
چکیده
محوطه ی باستانی شــهر قدیم جیرفت معروف به شــهر دقیانوس یا آنچنان که مردم محل میشناسند،
َکلِنگی ،محوطهی بسیار بزرگی است که بیش از 1200هکتار مســاحت دارد .این محوطه در سمت غرب و
تقریبا چسبیده به شهر کنونی جیرفت واقع اســت .با توجه به پژوهشهای صورت گرفته محوطهی یاد شده
در حقیقت بقایای شهر جیرفت بوده است که در متون تاریخی و جغرافیایی از آن نام برده شده است .این شهر
مهمترین مرکز شهری در بخش جنوبی ایالت کرمان تا دریای پارس در ســدههای آغازین تا میانی هجری
بوده است که با نام والیت جیرفت شــناخته میشده است .نقش تاریخی و تحول ســاز این شهر و منطقهی
جنوب کرمان (با مرکزیت شهر جیرفت) پس از حملهی غزها و فروپاشی دولت سلجوقیان کرمان ،رفته رفته
ـ با وجود توانمندیها و امکانات فوقالعادهی خود ـ کمرنگ و کمرنگتر شد تا اینکه به جرأت میتوان گفت
که این منطقهی بزرگ تا سدهی حاضر عمال نقش مهم و چشمگیری در تحوالت و رخدادهای ایالت کرمان
و به طور کلی کشــور ایفا نکرد و به عنوان یک منطقهی درجه چندم به شــمار میرفت .به نظر میرسد شهر
جیرفت در دهههای گذشته و به ویژه دو دههی اخیر تا اندازهای توانسته است دو باره جایگاه خود را بازیابد .این
مقاله با اســتفاده از روش کتابخانهای با مراجعه به منابع تاریخی و جغرافیای تاریخی دست اول ،گزارشهای
باستانشناسی و گزارشهای آرشیوی تالس کرده اســت با مطالعهی سیر تحول و روند رشد شهر جیرفت در
سدهی حاضر ،نشان دهد روند متروک شدن شهر قدیم جیرفت روندی تدریجی و نه یکباره بوده و علت اصلی
متروک شدن این شهر و به طور کلی حذف آن از جغرافیای کشور [عم ً
ال] پس از حملهی غزها ،از رونق افتادن
زندگی شهری و شهرنشینی میباشد.
واژگان کلیدی:
شهر ،جیرفت ،محوطهی باستانی شهر قدیم جیرفت ،شهر معاصر جیرفت ،تاریخ ،باستانشناسی

 .1سیدرسول موسوی حاجی ،دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران،
 .2نویسنده مسئول:میثم شهســواری ،دانشجوی دکتری باستانشناســی دانشــگاه تربیت مدرس ،عضو پایگاه میراث فرهنگی
جیرفت .ایمیلShahsavar2891@gmail.com :
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مقدمه
تقریبا تمام منطقهی جنوب کرمان شــامل هفت شهرستان
جنوبی ـ به غیر از بخشهای معدودی ـ مورد بررســیهای
فراگیر باستانشناختی با روش پیمایشی فشرده قرار گرفتهاند.
در این منطقه ـ که از نظر باستانشناسی به حوزهی فرهنگی
هلیلرود معروف اســت (بنگرید به مجیدزاده)15 :1387 ،ـ.
در فاصله ســالهای  1382تا  1390خورشــیدی شهرستان
رودبارجنوب (دهقان .1382 ،دانشــی ،)1391 ،شهرســتان
عنبرآباد (آبیان ،)1381 ،سرشاخههای هلیلرود ـ بخشهایی
از شهرســتانهای رابر و بافت ـ (توفیقیان1382 ،الف .همو،
1382ب .همــو .1383 ،شهســواری ،)1390 ،ســاردویه
(علیدادیســلیمانی .1383 ،دانشــی ،)1388 ،اســفندقه
(علیدادیســلیمانی ،)1385 ،بخــش مرکزی شهرســتان
منوجان (ناصری ،منتشرنشــده) ،ارزویه (علیدادیسلیمانی،
منتشرنشــده) ،بخشهایی از شهرســتان جیرفــت (آبیان،
منتشرنشــده) و شهرســتان کهنوج (ریاحیان ،منتشرنشده)
مورد بررسی قرار گرفتند .متأسفانه گزارش کامل برخی از این
بررسیها هنوز منتشر نشده است اما بر بنیاد اطالعات موجود
مکان(ســایت)های اسالمی نســبتا زیادی در این بررسیها
شناسایی شده است؛ این مکانها به استثنای چند مورد ،عموما
کوچکاند و شامل محوطههای اســتقراری کوچک ،قلعهها،
بناهــا ،گورســتانها و  . . .میباشــند .از محوطههای بزرگ
متعلق به این دوره میتوان به محوطههای حسینآباد دهدار
و کهن بلوک در جیرفت و محوطهی شــهر قدیم منوجان (در
محدودی شهر کنونی منوجان) اشاره نمود .تا کنون پژوهش
روشمندی با تأکید بر دورهی اســامی در حوزهی هلیلرود
انجام نگرفته و پرسشهای بسیاری در این زمینه مطرح است
در نتیجه به طور دقیق نمیتوان چرایی این امر را مشــخص
نمود اما به نظر میرسد از مهمترین علتهای آن ایجاد مراکز
بزرگ جمعیتی مانند شهرها ،شــهرکها یا روستاهای بزرگ
و تمرکز جمعیــت در این مراکز بوده اســت .وجود محوطهی
بســیار بزرگ شــهر قدیم جیرفت با بیش از  1200هکتار و
محوطههای کوچکتــر مانند محوطههای یادشــده ـ البته
با اندازههای بســیار کوچکتر ـ گواهی است بر این ادعا .این
شهر با توجه به بررسیهای باستانشناسی صورتگرفته و نیز
اطالعات برآمده از متون و منابع تاریخی و جغرافیای تاریخی
در دورههاي اســامي مهمترین و اصلیترین مركز شهري
حوزهي فرهنگي هلیلرود بوده اســت (شهسواری:1389 ،
 .)179در تمام متــون تاریخی وجغرافیایی از صدر اســام تا
اوایل دورهی قراختاییان کرمان ،همواره از شــهر جیرفت نام
برده شده است و شماری از جغرافینویسان نیز به توصیف این
شهر پرداختهاند (اســتخری .143 :1347 ،ابن حوقل:1366 ،

 .77مقدسی .)682 :1361 ،با فروپاشی سلسلهی سلجوقیان
کرمان در اواخر سدهی ششم هجری روند متروک شدن شهر
آغاز شد .ظاهرا علت اصلی این اتفاق هجوم قوم صحرانشین
غز بود که به تعبیر ناصرالدین منشــی کرمانــی« :جیرفت را
خشت بر خشت نگذاشتند» ( .)18 :1366البته پیش از یورش
غزها و در  20سالهی پایانی دودمان سلجوقیان کرمان ،درپی
جنگهای خانمانبرانداز ســه مدعی سرسخت تاج و تخت
(پسران ملک طغرل) ،امنیت به کلی از شهرهای کرمان رخت
بربســته بود و جیرفت در این مدت شش بار شــدیدا از سوی
گروه های مختلف ـ درسالهای  572 ،571 ،566دوبار575 ،
و  577هجری (بنگرید به محمد ابراهیم)522-402 :1386 ،
غارت شــد و در واقع حملهی غزها به مثابهی تیر خالصی بود
بر پیکرهی این شــهر .پس از اين تاريــخ  ،جيرفت رفته رفته
و نه یکباره اهميت خود را به عنوان يك مركز شــهري مهم
از دســت داد و تنها به عنوان يك منطقهي جغرافيايي مطرح
بود .در اواسط ســدهي هفتم هجري كه ماركوپولو ،جهانگرد
معروف ونيزي از اين منطقه ميگذشــت تنهــا از ويرانههاي
شهر قمادين نام برده است (ســایکس .149 :1368 ،گابریل،
 .)62-61 :1348احمدعليخان وزيــري ،در میانههای دوره
ت دوســاری) با
ی (ظاهــراً به مركزی 
ت را بلوك 
قاجار ،جیرفــ 
ت هزار تن
ی از َك َپر و ُك ّتوك و جمعیتی بالغ بر هشــ 
خانههایــ 
ذكر كرده و افزوده اســت در زمان او در بلوك جیرفت جايي
ن را شهر نامید وجود نداشت ه است (وزیری:1385 ،
نآ 
كه بتوا 
 .212نیز بنگرید به اعتمادالسلطنه .)2362 :1368 ،مسألهای
ن میان وجود دارد این اســت که چرا شــهر جیرفت
که در ای 
پس از هجوم غزها نتوانســت دیگر باره موجودیت خود را به
عنوان یک شــهر مطرح کند؟ در واقع با سقوط ،اضمحالل یا
فروپاشی شــهر جیرفت ،پدیدهی شهرنشــینی در گسترهای
به وســعت جنوب اســتان کرمان مطابق با حوزهی فرهنگی
هلیلرود دچار فروپاشی یا اضمحالل شد .این اتفاق تا سدهی
حاضر تداوم یافت و تنها در میانههای این ســده بود که شهر
و شهرنشــینی ـ اگر چه نه به معنی واقعی خــود ـ بار دیگر در
این منطقهی وســیع رخ نمود .متون تاریخی و جغرافیایی به
غیر از جیرفت در منطقهی یاد شــده از مراکــزی یادکردهاند
که بهترین عنوان برای توصیف آنها شــهرک است واژهای
میان شهر و روستا؛ در احسن التقاسیم (مقدسی،)681 :1361 ،
صــوره االرض (ابن حوقل )80 :1366 ،و مســالک و ممالک
(اســتخری )145 : 1347 ،ایــن نامها در کــورهی جیرفت
جای دارند :هرمز ،بــاس[؟] و جکین [همان جغین] ،منوجان،
درهفان[؟] ،جــوی ســلیمان[؟] ،نهرزنگان یــا ابهرزنگان
[؟] ،کومین یا کومیز ،کوهســتان ابوغانم [همان دهســتان
کوهســتان رودبار] ،کاریزشــاه [احتماال مطابق را روستای
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چشمهشــاه] ،مغــون [حوالی بلــوک] ،والشــگرد [قریهی
گالشــگرد در شهرســتان فاریاب؟] ،رودکان [؟] ،درقان[؟].
در حقیقت این مراکز شــهرکهای بین راهی بودند که وجود
آنها وابسته به این راه بود؛ راهی که بندر هرموز را به جیرفت
و ســپس به مناطق مرکزی ایران وصل مینمود (بنگرید به
شهسواری و مهرآفرین .)183-184 :1389 ،باستانیپاریزی
نوشــته اســت« :پس از هجوم غزها بود که مســیر قافلهها
وکاروانها دیگر از جیرفت قطع شــد و قافلهداران ،قافلههای
خود را از طریق بنــادر دیگر عبور دادند» (باســتانی پاریزی،
 .)30 :1386در نتیجه با تغییر راه ،این شهرکها نیز ضرورت و
اهمیت خود را از دست دادند .مسلما با پذیرش این فرض شهر
جیرفت نیز در پی این تغییرات دســتخوش تغییرات بنیادین
شــد زیرا جیرفت به مثابه مرکزی در محل اتصال دو راه مهم
قرار داشــت :راهی که از خلیج فارس و بنــدر هرموز میآمد و
راهی که از هندوستان و طریق جالق میآمد و مال التجارهی
هند را میآورد (بارتولــد .)165 :1358 ،این موقعیت جیرفت
را به عنوان یک مرکز تجاری مهــم مطرح کرده بود چنانکه
بعدها و به احتمال در سدهی پنجم هجری ضرورت ایجاد یک
فضای اختصاصی برای کاروانیان به شــدت احساس میشده
است که منجر به شکل گیری محلهی قمادین شد .محلهای
که بهنوشتهي خبیصی حسینی به نقل از افضلالدین ابوحامد
س چین ،خَ تا ،هندوستان ،حبشه ،زنگبار،
کرمانی” :مخزن نفای 
روم ،مصر ،ارمینیه ،آذربایجان ،ماوراءالنهر ،عراق ،خراســان
و فارس بــود” (خبیصی حســینی .)479 :1386 ،متأســفانه
اطالعات زیادی در بارهی جیرفت و به طور کلی جنوب شرق
ایران از منابــع تاریخی و جغرافیایی نمیتوان به دســت آورد
(شهسواری )17-15 :1388 ،در نتیجه بایستی برای توضیح
این اتفاق دست به فرضیهپردازی زد چگونه شد که یک شهر
عظیم ـ که در سدههای ســوم و چهارم هجری درحدود چهار
کیلومتر مربع وســعت داشته (اســتخری .143 : ،ابن حوقل،
 .77 :1366جیهانــی .131 :1388 ،حدودالعالم)126 :1361 ،
و در ســدهی پنجم و ششــم هجری بزرگتر و مهمتر شده و
حتی در این زمان پایتختی را نیز تجربه کرده است ،اگر چه نه
یکباره متروک شد و پدیدهی شهرنشینی از آن رخت بربست؟
البته با توجه به دادههای باستانشــناختی و تاریخی محدود
موجود ،هدف این مقاله بیش از آنکه یافتن پاسخی برای این
پرسش باشد ،تالشی است برای توضیح این روند و چگونگی
از میان رفتن پدیدهی شهرنشــینی و گم شدن شهر به مدت
بیش از ششــصد تا هفتصد ســال در منطقهی جنوب استان
کرمان تا سدهی حاضر .البته پرســشهای مهم دیگری هم
وجود دارند که در حال حاضر و بــا دادههای موجود نمیتوان
پاسخی برای آنها یافت؛ پرسشهایی مانند :مردم ساکن این
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شــهر پس از متروک شــدن آن کجا رفتند و چه اتفاقی برای
آنها رخ داد؟ چرا پس از متروک شــدن شهر قدیم ،تا سدهی
حاضر هیچ مرکز شــهری دیگری در هیــچ نقطهای حوزهی
فرهنگی هلیل رود ـ با وجود قابلیتهــای گوناگون و معتنابه
این حوزه ـ شکل نگرفت؟
روش تحقیق
این پژوهش با توجه بــه نظری بــودن آن ،از نظر ماهیت در
دستهی تحقیقات بنیادی و از نظر روش در دستهی تحقیقات
تاریخی قرار میگیرد .این مقاله تالش دارد با توضیح عوامل
موثر بر رشد شــهر معاصر جیرفت با شیوهی قیاس (تمثیل) یا
آنالوژی تا اندازهای به توضیح روند متروک شــدن شهر قدیم
جیرفت نزدیک شود در واقع این مقاله بیش از آنکه در بارهی
شهر قدیم جیرفت باشد در بارهی شهر امروزی جیرفت ،روند
و چرایی گسترش آن طی دو دههی اخیر میباشد .گردآوری
دادههای اصلی تحقیق به شــیوهی کتابخانهای یا اســنادی
صورت پذیرفته ضمن آنکه بخش مهمی از آن از مشاهدات
مستقیم نگارنده و تجربیات شخصی وی متأثر است.
موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی
شهرستان جیرفت با وســعت  )1(8600کیلومتر مربع ـ 4/6
درصد از مساحت استان کرمان (استانشناسی کرمان:1390 ،
 )51ـ در نیمهی جنوبی اســتان و در فاصلــه  250کیلومتری
جنوب شهر کرمان واقع شــده است و آن را شهرستانهای بم
از شرق ،کرمان از شمال ،رابر از شــمال غرب ،بافت از غرب،
کهنوج از جنوب غرب و عنبرآباد از جنوب در برگرفتهاند.
بر اساس نقشهي پهنهبندي استان كرمان،شهرستان جيرفت
داراي دو نوع اقليم بري شدي ِد خيلي خشــك ،گرم تا معتدل
و اقليم ّبري ،خشــك ،نيمــه گرم تا خنك اســت (کالنتری
خاندانــی .)1387 ،تنوع آب و هوایــی و فاصلهی اندک میان
هوای ســرد و خنک (کوهســتانهای ســاردویه و دلفارد و
جبالبارز) تا هوای گرم و ســوزان (دشــت جیرفــت) در این
شهرســتان ،تفاوتهای فرهنگی و حتی قومی را باعث شده
است به گونهای که مردمان کوهستان نشین و مردمان دشت
نشــین جیرفت ،در عین همگونیهای چشمگیر ،تفاوتهای
کام ً
ال مشخصی با یکدیگر از نظر فرهنگی و زبانی دارند.
جیرفت ،بخشي از حوزهي آبريز هليلرود ميباشد و مهمترين
رود و تنها رود دايمي استان كرمان ،يعني هليلرود ،از میانهی
آن میگــذرد .این رود با طــول حــدوداً  400کیلومتر ،که از
ارتفاعات شــمال غربی سرچشــمه گرفته ،در نهایت پس از
گذشتن از شهرســتانهای جیرفت و کهنوج و عنبرآباد وارد
رودبار شــده و به باتالق جازموریان میریــزد (همان )3 :در
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برخی از منابع تاريخي و جغرافيايي كهــن ،اين رود ديورود يا بازار[کارگاههای10و 11شــکل ]1خانــهی اربابی [کارگاه3
ديوانهرود ناميده يا توصيف شده است (جیهانی .)130 :1368 ،شکل ]1و گورستان [شکل ( ]1چوبک.)85 :1391 ،
این رود ضلع جنوب غربی شهر امروزی جیرفت را در بر گرفته
و میان شهر و محلهها (یا روستاها)ی َکلَرود و کهورویه فاصله شهر قدیم جیرفت
منابــع و متــون جغرافیای تاریخــی و تاریخــی از جیرفت
انداخته است (بنگرید به شکل.)2
بخش اصلی ارتفاعات استان کرمان دنبالهی رشته کوههای به عنوان یکی از کورهها (در بارهی تقســیمات کشــوری در
مرکزی ایران اســت که از گردنهی آ َوج ـ در مسیر قزوین به روزگار قدیم بنگرید بــه بیک محمــدی )116 :1382 ،ـ یا
همدان ـ شروع می شوند و به موازات رشته کوههای زاگرس خوره یا کوره؛ به معنی حِصه ،بخش یا ناحیه و در تقســیمات
در جهت شمال غرب ـ جنوب شــرق به طرف بلوچستان در کشــوری آن روزگار چیزی برابر با شهرستان امروزی ـ مهم
جنوب شــرق ایران ادامه مییابند (استانشناســی کرمان ،ایالت کرمان یاد کردهاند .ابن رســته در ســدهی سوم کرمان
 .)3 :1390بخشی از ارتفاعات جیرفت رشته کوههای جبالبارز را دارای شش کوره بردسیر ،ســیرجان ،نرماشیر ،بم ،جیرفت
نام دارند که همچون دیوارهای امتداد شــرقی و شمال شرقی و هرمز ذکر کرده است (ابن رســته )124 :1365 ،اما به نظر
شهرســتان را فرا گرفته و مرز میان جیرفت و بم را تشــکیل میرسد که کورهی جیرفت در ســدهی پنجم ،در واقع نصف
میدهند .ارتفاعات مهم دیگر جیرفت رشــتهکوههای دلفارد ،جنوبی ایالت کرمان تــا دریا را در برمیگرفته و شــامل تمام
ساردویه و بهرآسمان هستند که سراسر بخش شمال و شمال شهرســتانهای کنونی جنوب اســتان و نیــز میناب (همان
غرب شهرســتان را فرا گرفتهاند .در میان این ارتفاعات ،سه ُهرموز متون کــه در واقع بنــدرگاه ایالت کرمان به شــمار
پهنه دشــتی جیرفت ،بلوک و اســفندقه واقع شــده که این میرفته اســت) و بندر عباس (احتما ًال همان ســورو متون)
دشــتها حدود  70درصد ســطح شهرســتان جیرفت را در میشده است (مقدســی .)681 :1361 ،در واقع تا سال 1359
برمیگیرند .دشــت جیرفت ،کــه حدود  60کیلومتــر درازا و نیز چنین تقســیم بندیای ،البته منهای شــهرهای واقع در
 10تا  15کیلومتــر پهنا دارد ،منطقــهی فروافتاده و همواری استان هرمزگان ،همچنان وجود داشــت و در این سال با جدا
اســت که آن را از شمال ،غرب و شــرق ارتفاعات و شبکهای شــدن کهنوج از جیرفت و تبدیل آن به یک شهرستان جدید،
از آبراههــا در بر گرفته اســت ایــن آبراهها در فصــل باران منطقهی جنوب استان به دو شهرســتان تقسیم شد (بنگرید
جریانهای ناشی از بارندگی را به ســمت دشت و رودخانهی به فریدی مجید و همــکاران .)220-236 :1391 ،بر پایهی
هلیل هدایت میکنند (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان کاوشهای باستانشناختی ،مرکز این کوره ،همان محوطهی
کرمان شهرســتان جیرفت .15 :1382 ،علیدادی ،سلیمانی ،باستانی است که نزد اهالي به ”شهر دقيانوس“ و یا” َكلِنگي“
 .)24 :1387پیشینهی پژوهشهای باستانشناختی در شهر معروف است ،اين محوطهي بســيار بزرگ ـ كه بقاياي آن در
قدیم براي نخســتين بار اشــتاين به محوطهی شهر قدیم را محدودهاي به مســاحت بيش از  40كيلومتر مربع؟! (چوبک،
اشاره كرد و در آن دســت به كاوش در چند گمانه زد ( )222 :1383 ,steinپراكنده شده اســت ـ در فاصلهي اندکی از شهر
 .)152 :1937اما نخستين فصل كاوشهاي باستانشناختي امروزي جيرفت،در محل روستاي ”بهجرد سفلي“ واقع شده
در محوطهي باســتاني شــهر قديم جيرفت موسوم به شهر اســت( .)3بخش بزرگی از این محوطه را خانههای روستای
دقيانوس ،در اسفند ماه ســال  1381خورشيدي به سرپرستی یادشده اشغال و تخریب کرده است در واقع این روستا بر روی
چوبک آغاز شــد .چهارمین و آخرین فصــل این کاوشها در محوطهی باستانی قرار گرفته است (شکل.)2
سال  1388صورت پذیرفت (در بارهی پیشینهی پژوهشهای متأســفانه هنوز این محوطه تعیین حریم نشده و بررسیهای
سطحی روشــمند با هدف مشــخص نمودن وسعت شهر در
باستانشناسی بیشتر نگاه کنید به چوبک.)85 :1391 ،
به طوركلي تا پايان فصل ســوم كاوشهاي باستانشناختي دورههــای مختلف در آن صورت نگرفته اســت .در نتیجه در
شــهر قديم جيرفــت به سرپرســتي خانم چوبــك ،كاوش بارهی ساختار شــهری و فضایی آن در حال حاضر چیز زیادی
در  11كارگاه ،درپنــج بخش از شــهر به همــراه كاوش در نمیتوان گفت اما بررسيهای پراکندهی صورت گرفته نشان
گورســتان شــهر در منتها عليه غربي آن صورت گرفت؛ اين ميدهد كه شــهر داراي محلههاي متعددي بوده و هر محله
بخشها عبارتند از :بازار و حمام[کارگاههای 1و 2شــکل ،]1داراي تأسيسات و بناهاي عمومي مانند دكانها ،گرمابهها و
بخش موســوم به ارگ در ســمت جنوب شــرق محل بازار حتي مسجد بوده است (چوبک« .)226 :1383 ،فشردگی آثار
[کارگاههای4و5و 6شکل ،]1مســجد در سمت شرق محل در این شهر گویای بافت فشــردهی شهری با تأسیسات مهم
بازار [شکل  ،]1منطقهي صنعتي در سمت جنوب غرب محل شهری ،کالنشــهری با جامعهی مصرفی و مردمی سرزنده

شهر قدیم جیرفت :توضیحی برای روند...

و بورژوا اســت که به علت ثروت همواره تهدید و چپاول شده
است" (چوبک.)85 :1391 ،
شهر جیرفت در ســدههای ســوم و چهارم هجری درحدود
چهار کیلومتر مربع (اســتخری .143 : ،ابــن حوقل:1366 ،
 .77جیهانی .131 :1368 ،حدودالعالم )126 :1361 ،وســعت
داشته و از استخر بزرگتر بوده اســت .اين شهر دژی با چهار
دروازه داشته اســت كه با نامهاي« :دروازه شاپور»« ،دروازه
سيرجان»« ،دروازه بم» و «دروازه مصلي» ناميده ميشدهاند
و مسجد جامع شــهر كه از آجر ســاخته شــده بود ،نزديك
دروازهي بم قرار داشت (همان.)688 :
در ســدههای پنجم و ششــم هجــری ودر طــول دورهی
ســلجوقیان کرمان ـ که نه تنهــا یکــی از دورههای رونق
حوزهی فرهنگی هلیلرود بلکه کرمان میباشــد و دهها تپه
و محوطه متعلق به این دوره شناســایی شده است ـ پایتخت
زمســتانی یا پایتخت دوم این دودمان بوده اســت .چوبک بر
اســاس «رنگهای تند و شــاداب و نقشمایههای پرکار تا
اندازهای جلف و سبکسرانه« متعلق به این دوره ،شهر جیرفت
را در دوران سلجوقی یک «جامعهی شــهری تازه به دوران
رسیدهی مصرفی» توصیف کرده است (چوبک.)95 :1391 ،
محلهی قمادین :در منابع و متون تاريخي ،به ويژه در سدهي
ششــم هجري مكرر از قمادين نام برده شــده است؛ محمد
ابراهيم خبيصــي ـگردآورندهي كتاب ســلجوقيان و غز در
كرمان ـ آن را موضعي يــا مكاني بر َدر يــا نزديك دروازهي
جيرفت معرفي كرده كه بازرگانان با مليتهاي مختلف مانند
يوناني يا رومي ،هنــدي ،زنگباري و  . . .كاالهــاي خود در را
در آنجا نگهــداري ميكردهاند و در واقع بارانداز مهم شــهر
بوده است (بنگرید به خبیصی حسینی .)479 :1386 ،بقاياي
اين مكان هم اينك در سمت شــمال شرقي محوطهي شهر
دقيانوس (پشتهي بهجرد سفلي) و در سمت راست رودخانهي
هليل قرار گرفته و ســفالينههاي ســدههاي هفتم و هشتم
هجري نيز در آن ديده شــده كه نشــانگر تداوم شهر و تغيير
هستهي شــهري( )4از محل قديم يعني پشــتهي بهجرد به
اين محل ميباشد (چوبك )226 :1383 ،از همين روست كه
جيرفت را گاه با نام قمادين نيز ميشناسند( .)5به نظر میرسد
این محوطه از حدود سدهی پنجم هجری و در پی نیاز به یک
محل ویژه و جداگانــه برای بازرگانــان و کاالهای بازرگانی
ق گرفتن بازرگانی در شهر
احتماال در اثر افزایش تجارت و رون 
جیرفت شکل گرفته باشد.
شهر امروزی جیرفت
الف) هستهی اولیه :شهر امروزی جیرفت روبروی شهر قدیم
و با فاصلهی حــدودا دو کیلومتری در محــل زمینهای باز و
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هموار سمت شرق آن قرار گرفته است (شکل .)2در میان این
دو محل روستای کهورویه و بســتر رودخانهی هلیلرود واقع
شدهاست که این رود به دلیل قرار گرفتن در منطقهای هموار
بیش از  400متر عرض دارد .به طور دقیق مشخص نیست که
شــهر امروزی جیرفت چه زمانی در محل فعلی احداث شده
است اما کهنساالن در ســخنها و خاطرات خود محل فعلی
شهر را دشتی باز و خالی از ســکنه توصیف میکنند که هیچ
اثری از آبادانی در آن نبوده اســت .عدم وجود بناهایی کهن و
با قدمت بیش از  80ســال تا اندازهای نشاندهندهی درستی
این سخنان است زیرا هیچ یک از بناهای قدیمی و کهن شهر
جیرفت عمر بیشتری از قدمت یاد شده ندارند(.)2
بنیادگزاری شــهر کنونی جیرفت یا دستکم تصویب به عنوان
یک شهرستان به سال  1316خورشیدی (فرهنگ جغرافیایی
آبادیهای اســتان کرمان شهرســتان جیرفت :1382 ،یک.
فریدیمجید و همــکاران )222 :1391 ،برمیگــردد اما در
سال  1325نخستین فرماندار جیرفت معرفی شد و شهرداری
این شهر در سال  1330شــکل گرفت (شریفی.)10 :1392 ،
با وجود این به نظر میرســد که شــهر جیرفت به عنوان یک
مرکز شــهری عمال در دههی چهل خورشــیدی مطرح شد
زیرا ســادهترین و ابتداییترین نهادهای شــهری در اوایل یا
در طول این ده ه است که در این شــهر شکل میگیرند مانند
نخستین میوهفروشی ،نخســتین خیاطی ،نخستین قصابی،
نخستین قنادی ،نخســتین کفاشی ،نخســتین مسافرخانه،
نخســتین پمپ بنزیــن و ( . . .بنگرید به شــریفی.)1392 ،
اینها نشــانگر این نکته هستند که اساســا چنین چیزهایی
پیش از این در جیرفت موضوعیت نداشــتند به این معنی که
شیوهی زندگی روستایی بوده و اســاس اقتصاد و معیشت بر
خودکفایی اســتوار بود در نتیجه مردم نیازمندیهای خود را
از قبیل گوشــت ،میوه و بقوالت خود تأمین میکردند و نیازی
به وجود چنین پدیدههایی احساس نمیشد .جالب اینجاست
که در همیــن زمان نهادهــای دیگری که در نگاه نخســت
لوکس و غیر ضروری به نظر میرســند مانند کافه رستوران،
سینما ،کتابفروشی و  . . .هم در این منطقه تأسیس میشوند (
بنگرید به همان .)11 :در شکل  3روند توسعه شهر جیرفت در
دورههای مختلف نشان داده شده است .همانگونه که در این
شکل مشاهده میشود آغاز گسترش شهر نیز به همین زمان
یعنی پس از  1345برمیگردد و بعد از  1355شتاب افزونتری
به خود میگیرد (شکل.)3
ب)جمعیت :جمعیت شهر جیرفت در فاصله سالهای 1335
ـ  1345نرخ رشد  10/6درصدی و در فاصل ه سالهای 1345
ـ  1355نرخ رشد  11/6درصدی داشــته است به طوریکه از
 2400نفر در سال  1335به  6700نفر در سال  1345و بیش از
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با این که در هر سه منطقه ،مراکز شــهری وجود دارد ـ شهر
ســاردویه ،جبالبارز و شــهر بلــوک (در منطقهی گرمســیر
در بخش اســماعیلی) ـ اما این مراکز ،شــهرهای کوچکی
هســتند با حداقل امکانات شــهری ،بافتی کامال روستایی
و اقتصادی تماما وابسته به کشــاورزی و دامداری ،در نتیجه
تنها شهر معتبر و مهم همان شــهر جیرفت میباشد .عمدهی
جمعیت شهرنشــین جیرفت به یکی از این ســه منطقه تعلق
دارند و جمعیت بومی ســبزواران درصد بسیار کمی را از آنها
تشــکیل میدهد .این عامل باعث ایجاد یک بافت جمعیتی
خاص و منحصر به فرد شهرنشــین در این شــهر شده است.
منظور از خاص ،نیمهســاکن بودن یا نیمهیکجانشــین بودن
این جمعیت میباشــد به این معنی که بخــش بزرگی از این
جمعیت اواســط فصل بهار یا اواخر این فصل ،تقریبا همزمان
با پایان سال تحصیلی مدارس ،شــهر را ترک گفته و به یکی
از مناطق سه گانهی باال ـ بیشتر ســاردویه و جبالبارز که به
ســرحد در این منطقه به معنی سردســیر یا ییالق معروفند ـ
نقل مــکان میکنند .تمام فصل تابســتان را تــا آغاز فصل
بازگشایی مدارس آنجا مانده و سپس دو باره به شهر جیرفت
بازمیگردند و این چرخه هر سال تکرار میشود .در این مدت
شهر بسیار خلوت شده و سیمایی نیمهتعطیل به خود میگیرد
و از آن سو روســتاهای مناطق یاد شده شــلوغ و پرجمعیت
میشــوند .بهترین نوع این شــیوهی زندگی را در منطقهی
ساردویه میتوان یافت که زمســتانها به دلیل سرمای نسبتا
شدید امکان ماندن در منطقه بســیار کم است از این رو تقریبا
تمام اهالی منطقه به مناطق گرمسیر جیرفت و به ویژه به شهر
نقل مکان کرده و با فرارســیدن گرما ،در ماههای دوم یا نهایتا
ســوم بهار دوباره به ســاردویه بازمیگردند .این مردم در هر
دو منطقهی جیرفت و ســاردویه دارای خانههایی با معماری
دایمی هســتند و به نگهداری و پرورش دام و نیز کشــاورزی
معموال در هر دو منطقه میپردازند .این شــیوه تقریبا شامل
همهی اهالی مناطق یادشــده میشــود به غیر از کارمندان
یا افرادی که شــغل و پیشــهای دایمی و ثابت دارند .از زمان
شکلگیری شــهر جیرفت این شیوه ،شــیوهی غالب زندگی
در منطقه بود .به نظر میرســد این وضعیــت ،میراث برجای
مانده از زندگی کوچنشینی اســت که حتی در دورهی حاضر
نیز بقایای کمرنگی از این شیوهی زندگی به صورت عشایری
در منطقه مشــاهده میشــود و هنوز هم میتوان چادرهای
عشایری را در گوشه و کنار شهرستان دید(.)7

 20000نفر در سال ،1355بیش از  35000نفر در سال ،1365
بیش از  59000نفر در سال ( 1375مهندسین مشاور آمودان،
 ،)18 :1391بیــش از  104000نفر در ســال ( 1385برآورد
جمعیت شهرستانهای کشور )27 :1388 ،و  120000نفر در
سال ( 1388استانشناسی کرمان (51 :1390 ،افزایش یافته
است .بر این اســاس جمعیت شهر جیرفت در سرشماریهای
 1385 ،1375،1365 ،1355 ،1345بــه ترتیب ،%16 ،%11
( %55 ،%25 ،%26مهندسین مشــاور آمودان )20 :1391 ،و
در آمار سال ( %57 ،1388استانشناسی کرمان)51 :1390 ،
از کل جمعیت شهرستان را تشکیل میداده است .این اعداد و
ارقام به معنی تغییر سریع سبک زندگی در شهرستان جیرفت
ظرف مــدت کمتر از  20ســال ـ ســالهای 1355تا1375
خورشــیدی ـ از زندگی روســتایی بــه زندگی شــهری یا
مهاجرپذیری زیاد آن میباشد.
ج) تقســیمبندیهای جغرافیایی و ترکیب جمعیتی :در حال
حاضر شهرســتان جیرفت شــامل چهار نقطهی شهری به
نامهای جیرفت ،جبالبارز ،ســاردویه و بلوک ،چهار بخش به
نامهای مرکزی ،جبالبارز ،ساردویه و اســماعیلی (نقشه ،)1
 14دهســتان و بیش از  1300پارچه آبادی میباشد (http:/
 .www.amar.org.irمهندسین مشاور آمودان:1391 ،
 .)1به طور کلی شهرستان جیرفت را میتوان به چهار منطقه
تقسیم نمود :ســاردویه منطبق با بخش ســاردویه ،جبالبارز
منطبق با بخش جبالبارز و شــامل دو جبالبارز بــاال و پایین،
اســفندقه و دشت شــامل دو بخش مرکزی و هلیل (نقشهی
 .)2دو منطقهی نخست مناطق کوهستانی با آب و هوای سرد
و خشک ـ زمستانهای ســرد و برفگیر و تابستانهای خنک
و معتدل ـ جزو مناطق ییالقی و سردســیر به شمار میروند و
در سمت شمال ،شــمال شرقی تا شــمال غربی شهر واقعند.
منطقهی سوم ارتفاع کمتری نســبت به دو منطقهی نخست
دارد و موقعیت غالب آبادیهای آن دشــتی و تپهای اســت.
تغییرات توپوگرافی این منطقــه موجب پیدایش اختالف آب
و هوایی شده اســت در مناطق شرقی تابســتانهای گروم و
خشک و زمســتانهای معتدل و در مناطق شمالی و مرکزی
آب و هوای ا ستپی با زمســتانهای سرد و تابستانهای نسبتا
گرم و خشــک حاکم میباشــد (فرهنگ آبادیهای استان
کرمان شهرســتان جیرفت .)1382 ،اما منطقــهی چهارم،
که اقلیم کامال متفاوتی نســبت به ســه منطقهی پیشگفته
دارد و با آب و هوای گرم و مرطوب ـ زمســتانهای معتدل و
تابستانهای بسیار گرم ـ منطقهای گرمسیر به شمار میرود،
در سمت جنوب و جنوب شرقی قرار دارد .شهر جیرفت نیز در بحث و تحلیل
همین منطقه در محلی موسوم به ســبزواران واقع شده است .الف) تعریف شــهر :پیش از ورود به بحث اصلی بایسته است
با مفهوم شــهر و تعاریفی که از آن به دست داده شده آشنایی
()6
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مقدماتی حاصل کرد .از سوی اندیشــمندان جغرافیا ،جامعه
شناسی ،اقتصاد ،جمعیتشناسی و برخی علوم دیگر ،تعاریف
متعددی از شــهر ارائه شدهاســت اما هنوز به موافقت جمعی
رسیده نشــده اســت ».ســازمان ملل متحد ،در سال ۱۳۶۷
خورشیدی ،شــهر را چنین ،تعریف می کند :شــهر مکانی با
تراکم بــاالی جمعیت و مرکزیت سیاســی ،اداری و تاریخی
است که در آن ،فعالیت اصلی مردم ،غیر کشاورزی میباشد و
دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی ،اداره
می شود» (« .)http://fa.wikipedia.orgپنج مورد از
مشخصات شــهر عبارتند از :الف) تصمیم وزارت مربوطه (در
ایران وزارت کشور) بر اساس سوابق تاریخی ،مسایل سیاسی
و نه اطالعات آمــاری ،ب) تعداد افراد ســاکن در منطقه ،ج)
وضعیت منطقه از نظر اداری ،د) خصوصیات مختص شهری
و ه) فعالیت غالــب اقتصادی» (روجوشــکی.)293 :1383 ،
طبق منشور آتن به سال  1935شــهر باید دارای چهار وظیفه
یا عمل باشد :تهیهی مسکن سالم برای مردم ،فراهم نمودن
امکان فعالیتهای طبیعی انســانی ،پیشبینی تأسیســات
برای تفریحات و ایجاد شــبکهی حمل ونقل میان محل کار
و ســکونت و تفریح (جعفری .)237 :1366 ،جامعه شناسان
از جمله انگلس و مارکس ،شــهر را محل تمرکز جمعیت ،ابزار
تولید ،ســرمایه ،نیازها و احتیاجات و غیره میدانند که تقسیم
کار اجتماعی ،در آنجا صورت گرفتهاست .جغرافی دانان ،شهر
را منظره ای مصنوعی از خیابانها ،ســاختمانها ،دستگاهها و
بناهایی میدانند که زندگی شــهری را امکانپذیر میسازد .از
نظر اقتصاددانان ،شــهر به جایی اطالق میشود که معیشت
غالب ساکنان آن ،بر پایه کشــاورزی نباشد .جمعیت شناسان
نیز ،تعداد جمعیت یک نقطه را ،مالک شهری بودن آن نقطه
میدانند ( .)http://fa.wikipedia.orgالبته بایســتی
همواره متوجه این نکته بودکه شــهرهای قدیــم و جدید به
لحاظ ســاختارها ،عملکردها ،وضایف ودیگــر خصوصیات
شهری با یکدیگر تفاوت بنیادین دارند و شاید مقایسهی آنها
با یکدیگر بدون توجه به این نکته گمراهکننده و بیثمر باشد.
ب) شــهر امروزی جیرفت و رونق شــهری :بــا اینکه هنوز
هم جمعیت روســتایی شهرســتان جیرفت بخــش بزرگ و
قابل مالحظهای را تشــکیل میدهد اما وضعیتی که در باال
توصیف شد ـ جمعیت نیمهیکجانشــین ـ در دو دههی اخیر
دچار تغییر و چرخهی مزبور تقریبا متوقف شده است .در حال
حاضر روستاهای مناطق سردســیر عمال حالتی ییالقی پیدا
کرده و به مکانی برای اســتراحت و گذرانــدن تعطیالت آخر
هفته تبدیل شدهاند .این مناطق رونق ســابق خود را ندارند و
همچون گذشــته ـ پیش از دو دههی پیش ـ آباد ،پرجمعیت
و شــلوغ حتی در فصل تابستان نیســتند .در عوض جمعیت

71

شهر در تابســتان و زمســتان همواره بدون تغییر میماند و
حتی گرمای تابفرســا و دمای باالی  40درجه سانتیگراد نیز
از ازدحام جمعیــت و ترافیک نمیکاهــد .همزمان مهاجرت
روستاییان به شــهر نیز افزایش یافته و تعداد بیشتری محل
زندگی خود را به شهر منتقل کرده و میکنند.
اعداد و ارقامی که پیشتر ارایه شــد یعنــی افزایش جمعیت
شهرنشین از  %25کل جمعیت شهرســتان در سال  1375به
 %55کل این جمعیت در ســال  1385به خوبــی گویای این
رویکرد میباشــند .نگاهی به نرخ  7/63رشــد جمعیت شهر
جیرفت در فاصله ســالهای 1345تا  1385خورشــیدی و
مقایسهی آن با نرخ  4/23رشــد جمعیت نقاط شهری کشور
(مهندســان مشــاور آمودان )19 :1391 ،نشــان از استعداد
باالی این شهر در جذب جمعیت دارد .توسعهی فزاینده و گاه
افسارگســیختهی شــهر به لحاظ کالبدی و فضایی ،افزایش
ساخت و ســازهای مســکونی و تجاری ،افزایش سرسامآور
بهای زمین در محدودهی شهر و حریم آن و  . . .از عوارض این
رویکرد میباشند .بسیاری از سالخوردگان در خاطرات خود از
بهای بسیار پایین زمین در گذشــته ـ پیش از دههی پنجاه یا
شصت خورشــیدی ـ یاد کرده و عنوان میکنند که به ایشان
صدها متر مربــع زمین در محدودهی شــهر در عوض گلهی
کوچکی گوســفند یا قطعه زمین کوچکی در سرحد (مناطق
کوهستانی) پیشنهاد میشد و آنها نمیپذیرفتند .از جنبههای
دیگر رویکرد یادشده ،پیدایش سبک جدید زندگی شهرنشینی
و به وجود آمدن خلق و خویهای تازه در میان قشر شهرنشین
میباشد؛ مصرفگرایی ،تجملگرایی ،رواج سبکهای نو و به
روز در معماری ،ایجاد طبقات جدید اجتماعی با در هم آمیخته
شدن یا درهم شکستن طبقهبندیهای قدیم ،کمرنگ شدن
طایفهگرایی و قبیلهگرایی از مهمترین ویژگیهای این سبک
زندگی میباشند.
یک نظر علت این شهرگرایی در جیرفت را سیاستهای کالن
دولتی ـ به ویژه در دههی  1365تا  1375خورشیدی ـ و عدم
توجه به روســتاها و توجه بیش از اندازه به شهرها با اقداماتی
نظیر اعطای کمکهای جنسی و غیرنقدی به شهرنشینان در
قالب کاالبرگهای گوناگون و دیگر خدمات میداند که منجر
به سرازیر شــدن جمیعت روستایی به شــهر و ایجاد محالت
حاشیهای در اطراف آن گردید (مهندس علییاری ،گفتگوی
خصوصی) .نقش خشکســالیهای دامنهدار و طوالنی مدت،
که بیش از  20ســال اســت زندگی را در منطقه با نامالیمات
زیادی روبرو کرده ،در ایجاد پدیــدهی فوق و دامن زدن به آن
غیرقابل انکار است؛ عاملی که بسیاری از اراضی کشاورزی را
بایر و در نتیجه روستاهای بســیاری را خالی از سکنه نمود .اما
در واقع مهمترین عامل ،رونق زندگی شهری در شهر جیرفت
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میباشد؛ به نظر میرسد که شهر جیرفت طی دو دههی اخیر
جایگاه خود را بازیافته و به یــک مرکز تأثیرگذار و مهم تبدیل
شده است .منظور از رونق زندگی شــهری امکاناتی است که
شهر به ساکنان خود میدهد و شــرایطی است که برای آنها
فراهم میکند به گونهای که زندگی در شــهر برای ایشــان
دارای صرفه و منفعت اســت این صرفه هم از نظر اقتصادی
اســت و هم از نظر اجتماعی« :وظايف و فعاليتهای شهرى
در مقایسه با روستاها نخست متنوع اســت و ثاني ًا تا اندازهاى
از يکديگر متمايز مىباشــد ،مانند وظايف ادارى ،سياســى،
اقتصادى ،نظامى ،دانشــگاهى ،مذهبى و تفريحى شــهرها.
دوم آنکه پيچيده بودن ســازمان اجتماعى در شهرها موجب
مىشــود که روابط اجتماعى بســيار متنوعتر و متحرکتر از
روســتاها گرد .منظور از تحرک اجتماعى آن اســت که شهر
امکانات کافى براى اينکــه افراد در نظــام اجتماعى ،پايگاه
خود را به ســهولت تغيير دهند ،در اختیار ایشان قرار میدهد.
زندگى اجتماعى در شــهرها به دلیل تمرکــز جمعیت زیاد و
ناهمگنی در فضایی محــدود به پيچيدهتريــن و غنىترين
شکل خود ظاهر مىشود .این واقعيتهاى اجتماعى به ایجاد
يک نوع روحيه شهرى يا فرهنگ شهرنشينى انجامیده است
که با خصوصيات اجتماعات غيرمشــابه فرق دارد .بهعبارت
ديگر ،ســبک زندگى و شــيوهٔ فکر کردن و بروز احساسات و
عواطف ،ويژگىهائى به زندگى شهرنشينى بخشيده است که
خاص اجتماع مورد نظر يعنى شــهر است؛ مث ً
ال استقالل افراد
در مقابل سنن و آداب ،در شــهرها افزايش مىيابد و پذيرش
افکار جديد ،مدپرســتى ،خالقيت ،نوآورى و تســامح فزونى
مىگيرد .در مقابل بهعلت سست شدن سنتها و قواعد رفتار
آبا و اجدادى و فردگرائى ،زندگى در شهرها (برخالف زندگى
روستایى) بســيار مشــکل مىگردد» (http://vista.ir/
.)/content
باری اگرچه این شــهر تا رســیدن به مدارج بــاالی تعالی و
پیشرفت راه دراز و دشــواری در پیش دارد و هنوز فاقد برخی
از زیرســاختهای مهم فرهنگی و اجتماعی است اما به نظر
میرســد که این روند مدتی است آغاز شــده و با شتاب پیش
میرود.
نتیجهگیری
در ســدهی حاضر در پی تحــوالت اجتماعی و سیاســی پر
دامنه در کشــور ،منطقهی جنوب کرمان نیز ـ که منطقهای
استراتژیک به لحاظ کشــاورزی و موقعیت به شمار میرود ـ
جان تازهای گرفته و زندگی در آن دوباره رونق یافته اســت.
در این زمان شــهر جیرفت از نو زنده شد و شهر جدید با فاصله
از محل ویرانههای شهر قدیم ،در دشت واقع در سمت شمال

آن بر پا شــد .با رونق گرفتن زندگی در شــهر مردمانی که در
روســتاهای اطراف زندگی میکردند به تدریج جذب شــهر
شدند اما کماکان اکثریت قریب به اتفاق آنها ییالق ،قشالق
میکردند ـ و شاید عنوان نیمه یکجانشین یا نیمهساکن برای
آنها چندان بیتناسب نباشد ـ یعنی تابســتانها را بیرون از
شهر و همچنان در روســتاها (به ویژه در مناطق کوهستانی)
میگذراندند و زمســتانها به شــهر بازمیگشــتند .در این
شیوهی زندگی تابستانها و همزمان با تعطیلی مدارس شهر
بیش از نیمی از جمعیت خود را از دســت میداد علت این امر
وابستگی شــدید این مردم به اقتصاد روستایی ـ که بر پایهی
کشاورزی ،باغداری و دامپروری استوار بود ـ و نیز عدم رونق
شهر جیرفت به دلیل ســادگی ،کوچکی و کم اهمیتی آن بود.
رفته رفته و تقریبا از اواخر دههی پنجاه همگام با رونق گرفتن
و اهمیت یافتن شهر ـ به دلیل استعدادها و توانمندیهای آن
ـ این شــیوهی زندگی کمکم کمرنگتر شــده و جای خود را
به زندگی ثابت داد .در ســالهای اخیر روستانشینی و اقتصاد
روستایی ،به ویژه در مناطق کوهستانی ،رونق خود را از دست
داده اســت و دیگر شهر جیرفت در تابســتانها مانند گذشته
تقریبا خالی از سکنه نمیشــود .اگر چه شاید به نظر برسد که
عامل اصلی این پدیده خشکســالیهای دامنهدار و طوالنی
مدت چند سالهی اخیراست اما به راستی روند رشد و پیشرفت
سریع و باال رفتن سطح زندگی در شهر مهمترین علت تمرکز
فعالیتهای مــردم در شــهر جیرفت میباشــد .از این روند
یا فرایند ،البته به صورت وارون ،میتوان برای تشــریح روند
متروک شدن شــهر قدیم جیرفت بهره گرفت؛ هجوم غزها ـ
که به تعبیری مغوالنی در مقیاســی کوچکتر بودند ـ به شهر
جیرفت جدای از غارتها و لطمههای احتماال جبرانناپذیری
که به این شــهر زد (احتماال به علت نبود استحکامات کافی
گرداگرد شهر جیرفت) نا امن شــدن منطقهی جنوب کرمان
را در پی داشــت .در پی این ناامنیها راههای تجاری مهمی
که از این منطقه عبور میکردند نیز دچار ناامنی شده و نهایتا،
در مدت زمانی که مشــخص نیســت ،مســیرهای دیگری
جایگزین آنها شــدند .تغییر مســیرهای تجاری به احتمال
تأثیر شدیدی بر شــهر غارتزده و نیمهویران جیرفت گذاشته
اســت به گونهای که زندگی در این شهر را دچار سکته کرده و
بخش احتماال عمدهای از وظایف شهری شهر را مختل نموده
است .این اختالل باعث شــد که زندگی در شهر جیرفت برای
ساکنان آن کمکم رونق و صرفهی ســابق را از دست بدهد و
منجر به مهاجرت گروههای مختلف مردم از آن بشــود و این
آغاز متروک شدن شهر جیرفت بود .کاهش جمعیت رفته رفته
شــدت گرفته و افراد بیشتری شــهر را ترک کردند .در واقع
همانگونه که رونق زندگی شــهری و شهرنشینی باعث شد
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شهر جیرفت در ســدهی حاضر دو باره جایگاه خود را بازیابد از
میان رفتن این عوامل در اثر احتماال تغییر مســیرهای بزرگ
تجاری ،موجب متروک شــدن شــهر قدیم جیرفت گردید.
شــاید بتوان این عامل را مهمترین دلیل عدم ایجاد شــهر و
شهرنشینی در منطقهی جیرفت پس از سدهی هفتم هجری
تا سدهی حاضر دانست .این پدیده بسیار پیچیده و چند بعدی
اســت و نیازمند اطالعاتی در زمینهی ســاختار کالبدی شهر
قدیم ،شناسایی دورههای گوناگون آن ،روند گسترش شهر در
این دورهها و  . . .دارد در حال حاضر با توجه به اطالعات بسیار
ناقص و عقیم موجود عمال نمیتوان به این مقوالت پای نهاد.
پانوشت
 -1مســاحت شهرســتان در منابع مختلف متفاوت ذکر شده
است این مســاحت در ســایت فرمانداری http://( 8590
 )www.jiroft.kr.ir/indexدر جایــی دیگــر 9513
کیلومترمربع (مهندسین مشاور آمودان )1 :1391 ،آمده است.
 -2البته به نظر میرسد که در محل شــهر کنونی به ویژه در
نیمهی غربی آن نیز محوطههای باستانی وجود داشته که به
دلیل گسترش شهر پیش از ایجاد تشکیالت میراث فرهنگی،
کامال نابود شــده و از میان رفته اند گواه این ادعا آثار و به ویژه
سفالهایی است که گاه از چاههای عمیقی ـ که به منظورهای
مختلف در سطح شــهر به ویژه درمحل بافت قدیم آن کنده
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میشود ـ در اعماق گوناگون به دست میآید.
 -3محوطهی شــهر قدیم جیرفت با شــماره  503به تاریخ
 1345در فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده است (پازوکی و
شادمهر.)328 :1384 ،
 -4بــا توجه بــه اینکه یــک بررســی فراگیر و روشــمند
باستانشناختی در سطح محوطهی شهر قدیم و یک حفاری
عمودی به منظــور الیهنگاری و شناســایی توالی دورههای
مختلــف فرهنگی موجــود در این محوطه صــورت نگرفته
نتیجهگیری در بارهی تغییر هســتهی شــهری از پشــتهی
بهجرد به محل قمادین زود به نظر میرســد .زیرا سفالهای
مربوط به سدههای بعد از سدهی ششم در بخشهای مختلف
محوطهی شهر قدیم نیز مشاهده میشود.
 -5ایــن محوطه مشــخصا با شــماره  52به ســال1310
خورشیدی به ثبت آثار ملی رســیده است (پازوکی و شادمهر،
.)328 :1384
 -6در گذشته به این مناطق جروم و صرود میگفتند که جمع
مکســر َجرم و َصرد معرب گرم و سرد میباشــند (بنگرید به
عامرینایینی.)75 :2536 ،
 -7ایــن شــیوه در منطقهی حــوزهی فرهنگــی هلیلرود
پیشینهی بسیار کهنی دارد و به دوران مس و سنگ (هزارهی
چهــارم پ.م) برمیگردد (شهســواری و خالدی ،در دســت
چاپ).

شکل :1موقعیت کارگاههای کاوش در شهر قدیم .منبع :نگارنده
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شکل :2موقعیت دو شهر قدیم و امروزی جیرفت نسبت به هم

شکل  :3روند گسترش شهر جیرفت .منبع( :مهندسان مشاور آمودان)25 :1391 ،
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نقشه ی  2مناطق شهرستان جیرفت

نقشه ی  1تقسیمات کشوری شهرستان جیرفت
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فهرست منابع

ابن حوقل ،)1366( ،سفرنامه ،ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار ،موسسهی انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چاپ دوم.
آبیان ،داوود ،1381 ،.گزارش فصل اول بررسی و شناسایی باستانشناســی حوزهی هلیلرود (جیرفت و عنبرآباد) ،سازمان میراثفرهنگی
استان کرمان (منتشرنشده).
آبیان ،داوود ،.منتشرنشده ،فصل دوم بررســی و شناسایی باستانشناســی حوزهی هلیلرود (جیرفت و عنبرآباد) ،سازمان میراثفرهنگی
استان کرمان (منتشرنشده).
ابن رسته ،احمد بن عمر ،1365 ،.اعالق النفیسه ،ترجمه و تألیف دکتر حسین قرهچانلو ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چاپ اول.
استانشناسی کرمان،1390 ،وزارت آموزش و پرورش ،شرکت چاپ و نش کتابهای درسی ایران ،تهران ،چاپ نهم.
استخری ابوعبدهلل .احمدبن محمد ،)1347( ،مسالک و ممالک ،به کوشش ایرج افشار ،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ،1368 ،.مرآه البلدان ،جلد چهارم ،با تصحیحات و حواشی به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی و میرهاشم
محدث ،انتشارات دانشگاه تهران .تهران.
بارتولد ،والدیمیر ،)1358( ،تذکره ی جغرافیای تاریخی ایران ،ترجمه ی حمزه ی سردادور ،انتشارات توس ،چاپ دوم.
باستانیپاریزی ،1386 ،.حواشی و تعلیقات؛ در :ســلجوقیان و غز در کرمان ،تحریر میرزا محمدابراهیم خبیصی حسینی ،تصحیح و مقدمه
باستانیپاریزی ،نشر علم ،تهران ،چاپ اول.
برآورد جمعیت شهرستانهای کشور (بر اساس تطبیق جغرافیایی محدودهی خردادماه  ،)1388( ،)1388دفتر آمارهای جمعیت ،نیروی کار
و سرشماری ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مرکز آمار ایران.
بیکمحمدی ،حسن ،1382 ،.مقدمهای بر جغرافیای تاریخی ایران ،انتشارات دانشگاه اصفهان ،چاپ سوم.
پازوکی ،ناصر .شادمهر ،عبدالکریم ،)1384( ،آثار ثبت شدهی ایران در فهرست آثار ملی ،سازمان میراثفرهنگی کشور ،تهران :چاپ اول.
توفیقیان ،حســین ،1382 ،.گزارش فصل یکم بررسی شناسایی سرشــاخههای هلیلرود (بخش رابر) ، ،ســازمان میراثفرهنگی استان
کرمان( ،منتشرنشده).
توفیقیان ،حســین1382 ،.الف ،گزارش فصل دوم بررسی شناسایی سرشــاخههای هلیلرود (بخش رابر) ،سازمان میراثفرهنگی استان
کرمان( ،منتشرنشده).
توفیقیان ،حســین1382 ،.ب ،گزارش فصل سوم بررسی شناسایی سرشــاخههای هلیلرود (بخش رابر -بخش مرکزی بافت) ، ،سازمان
میراثفرهنگی استان کرمان( ،منتشرنشده).
جعفری ،عباس ،)1366( ،فرهنگ بزرگ گیتاشناسی و اصطالحات جغرافیایی ،انتشارات گیتاشناسی ،تهران ،چاپ اول.
جیهانی ا ،)1368( ،اشــکال العالم ،ترجمه-ی علی بن عبداســام کاتب ،با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری ،شرکت به نشر ،تهران ،چاپ
اول.
خبیصی حسینی محمد ابراهیم ،)1386( ،سلجوقیان و غز در کرمان ،به کوشش باستانی پاریزی ،نشر علم ،تهران.
چوبک حمیده ،1383 ،.تسلسل فرهنگی جازموریان ـ شهر قدیم جیرفت ،رساله ی دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.
چوبک ،حمیده ،1391 ،.سفالینههای دوران اسالمی ـ شــهر کهن جیرفت ،مجلهی مطالعات باستانشناسی ،دورهی  ،4شمارهی  ،1بهار و
تابستان  1391شماره پیاپی.83-96 :5
حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،1361 ،.به کوشش دکتر منوچهر ستوده ،انتشارات طهوری ،تهران.
دانشی ،علی ،1390 ،.گزارش ررسی و شناسایی ســاردویه (فصل دوم) ،ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
(منتشرنشده).
دهقان ،ولیاهلل ،1382 ،.گزارش بررسی شهرستان رودبار جنوب ،سازمان میراثفرهنگی استان کرمان( ،منتشرنشده).
روجوشکی ،اچ ،)1383( ،فرهنگ تشریحی جغرافیا ،مترجم علیرضا صالحی ،انتشارات دانشیار ،تهران :چاپ اول.
ریاحیان ،رضا ،.منتشرنشده ،بررسی و شناســایی شهرســتان کهنوج ( ،)1388ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
کرمان.
سایکس ،سرپرســی ،)1368( ،تاریخ ایران ،جلد دوم ،ترجمه ی ســیدفخرالدین محمدتقی فخر داعی گیالنی ،دنیای کتاب ،تهران :چاپ
چهارم.
شهسواری ،میثم ،)1388( ،بررسی باستانشناختی تپه باستانی تمبخرگ واقع در رودبار جنوب ،اســتان کرمان ،پایاننامهی کارشناسی
ارشد ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،منتشر نشده.
شهســواری ،میثم .مهرافرین ،رضا ،)1389( ،جغرافیای تاریخی سرزمین رودبار جنوب در دوران اســامی ومطالعهی یکی از مکانهای
باستانی متعلق به این دوره :قلعهی خرق ،مجلهی مطالعات ایرانی ،سال نهم ،شماره هجدهم..
شهسواری ،میثم ،1390 ،.گزارش بررسی و شناسایی شهرستان رابر (منطقهی قدرودخانه) ،فصل چهارم بررسی و شناسایی سرشاخههای
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هلیلرود ،ادارهکل میراثفرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرما( ،منتشرنشده).
شهسواری ،میثم .خالدی ،سهراب( ،.در دست چاپ) ،بررسی باستانشناختی سرشــاخههای هلیلرود منطقهی قدرودخانه؛ محوطههای
متعلق به هزاره چهارم پ .م  :استقرارها و گورها ،در نوبت چاپ مجلهی پژوهشهای باستانشناسی مدرس.
شریفی ،محمد ،)1392( ،نخستینهای جیرفت ،رودبار زمین ،شماره  ،616ویژه نامهی نوروزی ،1392صص.10-11 :
عامری نایینی ،علیمحمد ،)2536( .حواشی؛ در :عقدالعلی للموقف االعلی ،تألیف افضلالدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی ،به تصحیح و
اهتمام علیمحمد عامری نایینی ،با مقدمهی باستانیپاریزی ،انتشارات روزبهان ،تهران ،چاپ دوم.
علیدادیسلیمانی ،نادر ،1383 ،.گزارش بررسی باستانشناسی شهرستان جیرفت حوزهی ساردویه ،سازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان کرمان ،کرمان( ،منتشرنشده).
علیدادیسلیمانی ،نادر ،1385 ،.گزارش بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان جیرفت ـ حوزهی اسفندقه ،سازمان میراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ،کرمان( ،منتشرنشده).
علیدادیسلیمانی ،نادر ،.منتشرنشده ،بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان ارزویه ( ،)1388ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان کرمان.
فرهنگ جغرافيايي آباديهاي استان كرمان ،)1382( ،شهرستان جيرفت ،.جلد پنجم ،ســازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ،تهران ،چاپ
اول.
فریدیمجید ،فاطمه .دفتری ،فاطمه .ملکپور ،نجمه ،1391 ،.سرگذشت تقســیمات کشوری ایران ،جلد پنجم ،بنیاد ایرانشناسی ،تهران،
چاپ یکم.
كالنتريخانداني ،حسين ،1387 ،.سيري در جغرافياي استان كرمان ،مركز كرمانشناسي ،كرمان.
گابریل ،آلفونس ،)1348( ،تحقیقات جغرافیایــی راجع به ایران ،مترجم فتحعلی خواجه نوری ،تکمیــل و تصحیح از هومان خواجه نوری،
انتشارات ابن سینا ،تهران :چاپ اول.
مهندسان مشاور آمودان ،)1391( ،.خالصهی گزارش بازنگری طرح جامع شهر جیرفت ،اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان مدیریت
شهرسازی و معماری.
مجيدزاده ،يوسف ،)1387( ،پيشگفتار؛ در :مجموعه مقاالت نخســتين همايش بينالمللي تمدن حوزهي هليل جيرفت ،به كوشش دكتر
يوسف مجيدزاده ،سازمان ميراثفرهنگي و گردشگري استان كرمان ،كرمان ،چاپ اول.
مقدســی ،احمد بن محمدبن طاهر ،)1361( ،احســن التقاســیم فی معرفت االقالیم ،بخش دوم ،ترجمهی دکتر علینقی منزوی ،شرکت
مولفان و مترجمان ایران ،چاپ اول.
ناصرالدین منشیکرمانی ،1362 ،.سمط العلی للحضره العلیا ،به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشــتیانی ،انتشارات اساطیر ،تهران ،چاپ
دوم.
ناصری ،محبوبه ،.منتشرنشده ،بررسی و شناسایی شهرستان منوجان ( ،)1388فصل اول ،ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمان.
وزیری ،احمدعلیخان ،)1385( ،تاریخ کرمان ،به تصحیح و تحشیهی باستانی پاریزی ،نشر علم ،تهران.
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