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چکیده

شــهر اســامی جیرفــت از ســکونتگاههای را هبُــردی در حــوزه فرهنگــی هلیــلرود و
جازموریــان در فاصلـهی ســدهی نخســت تا هشــتم هـــ.ق .بــوده اســت .گســترهی پراکندگی
مــواد فرهنگــی در ایــن شــهر نشــان از آبادانــی ،رونــق و اهمیــت آن در ایالــت کرمــان دارد؛
چنانکــه وســعت آن بــا شــهرهای نــامدار آن زمــان ماننــد ری ،نیشــابور و اصفهــان برابــری
میکــرده اســت .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــه متغیرهــای محیطــی بــر شــکلگیری،
گســترش و تخریــب شــهر کهــن جیرفــت در ســدههای نخســت تــا هشــتم هـــ.ق .اثــر
گذاشــته اســت؟ فرضیــات ایــن پژوهــش ،بــا اســتناد بــه یافتههــای بررس ـیهای میدانــی
باستانشناســی و رهیافتهــای تاریخــی در مطالعــه منابــع مکتــوب نقــد و بررســی شــدهاند.
ســپس تحلیــل و اســتدالل بــر پایــه نظریــه ب ومشناســی «کنــت وات» صــورت گرفتــه و
نقــش پنــج متغیــر :مــاده ،انــرژی ،تنــوع ،فضــا و زمــان در ســه فــاز شــکلگیری ،گســترش
و تخریــب شــهر مطالعــه شــده اســت .بــر اســاس یافتههــای باستانشناســی شــهر جیرفــت
از آغــاز اســام تــا ســدهی چهــارم هـــ.ق ،.شــهری متوســط در ایالــت کرمــان بود و گســترش
آن از ســده چهــارم هـــ.ق .آغــاز شــد .بهنظــر میرســد مهمتریــن علــت گســترش جیرفــت،
تغییــر مســیر ارتباطــی میــان ســواحل خلیــج فــارس و شــمال کشــور بــود؛ زیــرا تــا ایــن
زمــان ،جزایــر قیــس (کیــش) و ســیراف بندرگاههــای مهــم خلیجفــارس بودنــد و راه اصلــی
بازرگانــی از ایــن دو جزیــره بــه ســیرجان و ســپس نواحــی شــمالی میرفــت؛ در حالیکــه از
ســده چهــارم هـــ.ق .بــا تغییــر کرســی ایالــت کرمان از ســیرجان بــه بردســیر و اهمیــت یافتن
بنــدر هرمــز بهجــای کیــش و ســیراف ،راه ارتباطــی هرمــز  -جیرفــت  -بردســیر بــه نواحــی
شــمالی رونــق بیشــتری یافــت و جیرفــت بــه انبــار کاالهــای وارداتــی و واســطه تجــاری
تبدیــل شــد .در پــی آن توجــه حــکام ســلجوقی کرمــان بــه جیرفــت معطــوف و بهعنــوان
پایتخــت زمســتانی آنهــا برگزیــده شــد .همچنیــن وجــود منابــع و معادنــی کــه مــواد اولیــه
کاالهــای صادراتــی را تأمیــن میکــرد ،گســترش بیشــتر آن را در پــی داشــت .پــس از آن بــا
درگیرهــای حــکام فــارس ،شــبانکاره و غزهــا ،جیرفــت بــرای م ّدتــی نقــش را هبُــردی خــود
را از دســت داد؛ امــا در دوران قراختائیــان رونــق گذشــته را بازیافــت .پــس از آن در دوران
تیموریــان بــا کاهــش اهمیــت مســیر هرمــز  -جیرفــت ،بهتدریــج ایــن شــهر متــروک شــد.
کلیــدواژگان :توســعه و تخریــب ،شــهرهای تاریخــی ،شــهر اســامی جیرفــت ،حــوزه
فرهنگــی هلیــلرود.
1
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مقدمه

بــر پایــه بررســیهای باستانشناســی ،حــوزه فرهنگــی  -جغرافیایــی جیرفــت دســتکم
از دوران نوســنگی بســتری مناســب بــرای اســتقرارهای انســانی بــوده و پــس از آن،
ل گرفتهانــد.
هســتههای تم ـ ّدن از آغازشهرنشــینی تــا دوران اســامی در ایــن حــوزه شــک 
یکــی از مراکــز شــهری دوران اســامی در ایــن حــوزه شــهر کهــن جیرفــت اســت کــه
بــه مرکــزی را هبُــردی در مبــادالت بازرگانــی جنــوب کشــور بــدل شــده بــود .پراکندگــی
مــواد فرهنگــی ســطحی در ایــن شــهر نشــان از آبادانــی ،رونــق و اهمیــت آن در میــان
شــهرهای ایالــت کرمــان دارد؛ آنچنانکــه از یافتههــای باستانشــناختی و منابــع مکتــوب
بــر میآیــد ،تقریبـ ًا از ســدههای میانــی اســامی تــرک و تخریــب جیرفــت کهــن آغــاز و از
ســده هشــتم هـــ.ق .متــروک شــده اســت .پــس از آن ،شــهر جدیــد جیرفــت در اوایــل ســده
چهاردهــم هـــ.ش .پایهگــذاری شــد و گســترش یافــت .پرســش اصلــی مقالــه ،ایــن اســت
کــه رونــد شــکلگیری ،گســترش و تخریــب شــهر اســامی جیرفــت از ســده نخســت
تــا هشــتم هـــ.ق .از چــه عوامــل محیطــی اثــر پذیرفتــه اســت؟ هــدف از ایــن پژوهــش،
تبییــن نقــش بســترهای بومشناســی 1در شــکلگیری ،گســترش و تخریــب شــهر اســامی
جیرفــت و شــناخت رونــد تحــوالت فرهنگــی و تاریخــی حــوزه هلیـلرود در دوران اســامی
اســت .دادههــای پژوهــش بــه روش اســنادی گــردآوری شــده و فرضیــات پژوهــش ،بــا
اســتناد بــه یافتههــای بررســیهای میدانــی باستانشناســی و رهیافتهــای تاریخــی در
مطالعــه منابــع مکتــوب نقــد و بررســی شــدهاند؛ ســپس تحلیــل و اســتدالل بــر پایــه نظریــه
ب ومشناســی «کنــت وات» صــورت گرفتــه و نقــش پنــج متغیــر :مــاده ،انــرژی ،تنــوع ،فضــا
و زمــان در ســه فــاز :شــکلگیری ،گســترش و تخریــب شــهر مطالعــه شــده اســت.

پیشینه پژوهش

فعالیتهــای باستانشناســی در حــوزه فرهنگــی جیرفــت بــا بررســی "ســر اورل اســتین"
در ســال  1315هـــ.ش .آغــاز شــد ( )Stein, 1937و پــس از آن فعالیتهــای مهمــی در ایــن
حــوزه صــورت گرفــت؛ امــا هماننــد بررســی اســتین ،بخــش عمــدهای از ایــن فعالیتهــا بــا
رویکــرد بررســی ،شناســایی و معرفــی بــه انجــام رســیده اســت .بررســی "علیاکبــر ســرفراز"
در ســال  1347هـــ.ش( .معصومــی ،)292-294 :1383 ،بررســی فراگیــر "ســیدمنصور
سیدســجادی" در جنوبشــرق ایــران و دشــت جیرفــت از ســال  1354تــا  1364هـــ.ش .و
بررســی آبیــان در ســواحل هلیـلرود از دیگــر فعالیتهــای میدانــی در ایــن حــوزه فرهنگــی
هســتند (چوبــک 1383 ،الــف .)11 :همچنیــن بررسـیهای باستانشناســی رودبــار (دهقــان،
 ،)1382سرشــاخههای هلیــلرود (توفیقیــان 1382 ،و  ،)1383ســاردویه (علیدادیســلیمانی،
 ،)1383اســفندقه (علیدادیســلیمانی ،)1385 ،بخــش مرکــزی جیرفــت (دانشــی )1388 ،و
رودبــار جنــوب (دانشــی )1391 ،بــه شناســایی آثــاری از پیــش از تاریــخ تــا دوران اســامی
در حــوزه فرهنگــی هلیـلرود انجامیــده اســت .اهمیــت ایــن فعالیتهــا در تدویــن فهرســت
و ترســیم نقشــهای از آثــار حــوزه هلیــلرود اســت و در قالــب گزارشهایــی هدفمنــد و
پرس ـشمحور ارائــه شــدهاند؛ امــا ایــن پرس ـشها اغلــب از نــوع «پرس ـشهای توصیفــی»
بودهانــد و در میــان آنهــا پرس ـشهای «علّــی» کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
از مهمتریــن کاوشهــای باستانشناســی در ایــن حــوزه فرهنگــی نیــز میتــوان بــه
 :Ecology .1مطالعه موجود زنده در زیستگاه یا محیط اطرافش (امبرلین.)23 :1377 ،
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کاوشهــای گورســتان کنــارو توســط "مهــدی رهبــر" ،گورســتان بندجــال رمشــک (چوبک،
ش در تپههــای شــمالی و جنوبــی کنارصنــدل
 ،)1383ریــگ انبــار (چوبــک ،)1381 ،کاو 
( ،)Madjidzadeh, 2003کاوش گورســتان محطوطآبــاد کنارصنــدل (علیدادیســلیمانی
و ویدالــه )1387 ،و کاوشهــای شــهر اســامی جیرفــت (چوبــک )1383 ،اشــاره کــرد.
برخــی عناصــر فضایــی شــهر اســامی جیرفــت و شــواهد فرهنگــی آن ،در رســاله دکتــری
"حمیــده چوبــک" بــا عنــوان« :تسلســل فرهنگــی جازموریان  -شــهر کهــن جیرفــت در دوره
اســامی» معرفــی شــده اســت (چوبــک 1383 ،الــف) .ایــن رســاله کــه بــر پایــه دادههــای
کاوشهــای باستانشناســی در شــهر قدیــم جیرفــت تدویــن شــده ،مهمتریــن پژوهــش
حــوزه فرهنگــی جیرفــت در دوران اســامی اســت و بــا رویکــردی توصیفــی ،بــه بیــان
شــواهد و توالــی فرهنگــی شــهر اســامی جیرفــت پرداختــه اســت؛ همچنیــن ،حمیــده
چوبــک در مقال ـ ه دیگــری بــه تبییــن برخــی ویژگیهــای جغرافیایــی در حــوزه جازموریــان
 در ســه اســتان کرمــان ،هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان  -و تأثیــر آن بــر شــکلگیریفرهنگهــای ایــن منطقــه پرداختــه اســت .از ویژگیهــای مقالــه مذکــور ،پرداختــن بــه
تمــام ادوار تاریخــی از پارینهســنگی تــا اســامی در محــدود ه جغرافیایــی بســیار وســیعی
اســت کــه نتیجهگیریهــای مهــم و کلّــی را در پــی داشــته اســت (چوبــک 1383 ،ب:
 .)31-67حمیــده چوبــک در مقالـهای دیگــر ،بــه معرفــی ســفالینههای شــهر قدیــم جیرفــت
پرداختــه و آنهــا را از منظــر فنــی و هنــری گونهشناســی کــرده اســت (چوبــک:1391 ،
 .)83-112بنابرایــن مهمتریــن پژوهشهــا و فعالیتهــای میدانــی در «محوطههــای
دوران اســامی» جیرفــت ،اغلــب بــر شناســایی ،معرفــی ،توصیــف و گونهشناســی آثــار و
مــواد فرهنگــی تمرکــز داشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه دالیــل شــکلیابی ،گســترش
و تخریــب شــهر اســامی جیرفــت از منظــر بســترهای جغرافیایــی و متغیرهــای پنجگانــه
در نظریــه بومشناســی "کنــت وات" تاکنــون پژوهــش نشــده اســت .مطالعـهی رونــد حیــات
شــهرهای ایــران بــر پایــهی متغیرهــای پنجگانــهی بومشناســی ،قبــ ً
ا تنهــا در مقالــهای
دربــارهی شــهرهای ناحیــه شــمالی اصفهــان و اقامتگاههــای ســلطنتی میانراهــی آن
مطالعــه و تبییــن شــده اســت (امیرحاجلــو .)1391 ،مقالــه حاضــر ،نخســتین تــاش بــه
منظــور تبییــن نقــش ایــن عوامــل در ســه مرحلــه شــکلگیری ،گســترش و تخریــب شــهر
اســامی جیرفــت اســت.

روش پژوهش

گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش بــه شــیوهی «اســنادی» و بــر پایـهی «منابــع مکتــوب
تاریخــی» و «پژوهشهــا و گزارشهــای معاصــر» صــورت گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس،
ابتــدا دادههــا از منابــع تاریخــی و جغرافیایــی ،منابــع معاصــر و گزارشهــای کاوش در
محوطــه گــردآوری شــده ،ســپس تدویــن و پــردازش دادههــا صــورت گرفتــه و بــا شــواهد
امــروزی در ســطح محوطــه و همچنیــن بــا وضعیــت اقلیمــی و جغرافیایــی منطقــه مطابقــت
داده شــده اســت .ســپس تحلیــل و اســتدالل بــر پایــه نظریــه بومشناســی «کنــت وات»
صــورت گرفتــه و نقــش پنــج متغیــر :مــاده ،انــرژی ،تنــوع ،فضــا و زمــان در ســه فــاز:
شــکلگیری ،گســترش و تخریــب ایــن شــهر مطالعــه شــده اســت .روش تحلیــل در برخــی
دادههــا بــه شــیوه اســتقرایی بــوده و در پــارهای دیگــر ،مقایســه تطبیقــی صــورت گرفتــه
اســت.
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مبانی نظری؛ باستانشناسی پهندشت و رویکردهای بومشناختی

«پهندشــت» بــه معنــای مجموعـهای از نقــاط دارای نشــان و روابــط میــان آن نقــاط اســت
کــه بهصــورت گذرگاههــای شــبکهای بههــم متصــل هســتند (نیکنامــی.)19 :1385 ،
بهعبــارت بهتــر ،پهندشــت مجموعــهای از مکانهــا و فضاهــای مرتبــط بــا هــم اســت
کــه هــر تغییــر در یــک نقطــه از آن ،ســبب تغییراتــی در دیگــر نقــاط میشــود .مطالعــات
باستانشناســی پهندشــت ،مبتنیبــر مطالعــه تغییــرات شــکل زمیــن ،فرایندهــای محیطــی و
جغرافیایــی ،شــیوههای مختلــف بهــرهوری از زمیــن در طــول زمــان ،مطالعــه تأثیــر عوامــل
گوناگــون در تخریــب ،جابهجایــی و تغییــر شــکل عوامــل فرهنگــی ســطحی اســت .در
ایــن گرایــش ،پویایــی محیــط فیزیکــی ،یــک اصــل مس ـلّم در تغییــرات محیطــی و آثــار
فرهنگــی شــناخته شــده اســت و مــدارک باستانشــناختی در هــر لحظــه ،تحــت تأثیــر
عوامــل ژئومورفیــک قــرار دارنــد (همــان.)18 :
در ایــن دیــدگاه ،تأکیــد بــر مبانــی بومشــناختی اهمیــت بســیاری دارد و بســیاری
از فرایندهــای شــکلگیری ،گســترش ،تــداوم و تخریــب اســتقرارهای انســانی در بســتر
تحــوالت زیســتبوم توجیــه میشــوند؛ زیــرا کنشهــا و پیوندهــای عمیقــی میــان
تحــوالت پهنههــا و بســترهای محیطــی ،نوســانات آب و هوایــی و فعالیتهــای بشــر وجــود
دارد کــه توجــه بــه آنهــا در تفاســیر باستانشــناختی اجتنابناپذیــر اســت (Rapp & Hill,
 .)1998: 86ایــن شــبکه در هــم تنیــده تعامــات انســان  -محیــط ،الگوهــای اســتقراری
را تبییــن میکنــد کــه در مطالعــات باستانشناســی نقــش مهمــی در شــناخت روندهــای
فرهنگــی دارد ( .)Butzer, 1980: 419از ســوی دیگــر ،گاه انســان بــا ابــداع فنــون ،بــر
شــرایط محیطــی غلبــه و محیــط را بــا زندگــی خــود ســازگار میکنــد .ایــن مســأله ،محیــط را
بهعنــوان عرص ـهای فرهنگــی معرفــی مینمایــد کــه از عوامــل انســانی نیــز اثــر میپذیــرد
(.)Thomas, 2001: 165
"کنــت وات" ( ،)1386متغیرهــای محیطــی مؤثــر بــر ســکونتگاهها را در پنــج گــروه:
مــاده ،انــرژی ،تنــوع ،زمــان و فضــا تقســیم کــرده کــه ایــن تقســیمبندی بهدلیــل جامعیــت،
در ایــن مقالــه نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (وات.)96 :1386 ،
مــاده :منابــع آب ،خــاك مســتعد بــراي كشــاورزي ،مــواد معدنــی و هــواي مســاعد،
تأمينكننــده اصليتريــن نيازهــاي اوليــه انســاني در هــر اســتقرار اســت (همــان.)67-72 :
یــک ســکونتگاه در جایــی شــکل میگیــرد کــه بیشــترین دسترســی را بــه مــواد مــورد
نیــاز فراهــم کنــد ( .)Green, 1997: 52نمونــهاي از ايــن تأثيــر را ميتــوان در شــهرها
و روســتاهاي حاشــيه رودخانههــاي بــزرگ و كوچــك و واقــع در دشــتها و اقليمهــاي
پربــاران مشــاهده كــرد.
انــرژی :تمامــی فعالیتهــای جــانداران نیازمنــد انــرژی اســت و میــزان فعالیــت یــک
جــاندار ،بســتگی بــه میــزان انــرژی دارد کــه میتوانــد آن را مصــرف کنــد (& Trivedi
 .)Raj, 1992: 46یکــی از مهمتریــن منابــع انــرژی در نواحــی گــرم و خشــک ،انــرژی
هـــ.ش .اســت کــه نیــروی محرکــه زیسـتبو م دانســته میشــود و بــر رشــد و زمــان رســیدن
محصــوالت کشــاورزی و گیاهــان ،میــزان تبخیــر و تعریــق ،درجــه حــرارت و میــزان رطوبــت
اثرگــذار اســت ( .)Ibid: 47- 48امــا گاه انــرژی نــور بهعنــوان یــک عامــل محدودکننــده
عمــل میکنــد .مقادیــر بســیار زیــاد نــور بــه بافتهــا صدمــه وارد میکنــد و گاه حیــات را
بــه مخاطــره میانــدازد (امبرلیــن .)146 :1377 ،انــرژی را میتــوان در پدیــدهای ماننــد بــاد

تبیین نقش متغیرهای بومشناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت

نیــز بررســی کــرد .ســرعت و جهــت بــاد عالوهبــر نقــش آن در افزايــش تبخيــر ميتوانــد
در دمــاي بــاال عامــل آســايش محســوب شــود؛ ولــي بــا توجــه بــه نقــش فرسايشــي آن،
در درازمــدت اثــرات منفــي نيــز در پــی دارد (شــفقی .)63-64 :1381 ،میــزان تبخیــر نیــز
مســتقیم ًا بــر نــوع محصــوالت و فعالیتهــای کشــاورزی ،روشهــای آبیــاری و همچنیــن
نــوع فعالیتهــای معمــاری و مصالــح ســاختمان مؤثــر اســت.
تنــوع :گوناگونــی پوشــش گیاهــی و گونههــای جانــوری کــه خــود ،بــه متغیرهــای دیگر
از جملــه مســاحت ،انــزوای جغرافیایــی و غنــای محیطــی بســتگی دارد ،بــر ســکونتهای
انســانی اثرگــذار اســت (وات .)94 :1386 ،فراهــم بــودن محیطــی مناســب بــرای شــکار
گونههــای جانــوری ،مــواد غذایــی متنــوع گیاهــی و تنــوع منابــع ،امــکان گســترش یــک
ســکونتگاه را بــرای گروههــای انســانی بهوجــود مــیآورد.
زمــان :تأثيــر متغيــر بومشــناختي زمــان بــر ســكونتها را میتــوان در قالــب زمــان
مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه منابــع بررســی کــرد (وات .)91 :1386 ،در جوامــع پیشــرفته،
بهدلیــل ابــداع شــیوههای نویــن بهرهبــرداری از منابــع ،تأثیــر ایــن عامــل ناچیــز اســت .در
دوران پیــش از تاریــخ اغلــب ســکونتها در نزدیکــی منابــع آب جــاری شــکل میگرفــت؛
در حالیکــه در دورههــای تاریخــی حفــر چــاه ،قنــات و کانالکشــی ،دسترســی را بــه
منابــع آب در هــر نقطــه فراهــم میکــرد .افــزون بــر ایــن ،پیوندهــا و تعامــات منطقـهای و
فرامنطق ـهای موجــب میشــد در صــورت عــدم وجــود منابــع در نزدیکــی ســکونت ،تأمیــن
ایــن منابــع از طریــق تبــادالت و ورود کاروانهــای تجــاری صــورت گیــرد.
فضــا :فضــا یــک مفهــوم انتزاعــی اســت و از ارتبــاط مکانهــا و صفــات آنهــا حاصــل
میشــود (نیکنامــی .)12 :1385 ،موقعیــت قرارگیــری یــک ســکونت ،میــزان فضــا بــه
نســبت هــر فــرد یــا هــر فعالیــت ،فواصــل یــک ســکونتگاه از منابــع (وات،)83 :1386 ،
ارتفــاع و شــیبهای مختلــف (امبرلیــن ،)189 :1377 ،وجــود اراضــی قابــل آمایــش ،عبــور
راههــا و دسترســی آســان و نیــز همجــواری بــا مراکــز ســکونتی دیگــر (دولفــوس)31 :1373 ،
ویژگیهــای یــک ســکونتگاه را تعییــن میکنــد.

ویژگیهای جغرافیایی جیرفت

شــهر اســامی جیرفــت در کنــاره غربــی شــهر جدیــد جیرفــت در اســتان کرمــان در
کوهپایههــای جنوبــی بحرآســمان و جنوبغربــی جبالبــارز و جنوبشــرقی ســیاهکوه
قــرار دارد (نقشــههای 1 :و  .)3دشــت جیرفــت دارای اقلیــم بیابانــی گــرم میانــه و نســبت ًا
مرطــوب اســت؛ امــا نواحــی مرتفــع و کوهســتانی آن دارای اقلیــم معتــدل ،ســرد و خشــک
اســت (فاریابــی و درینــی .)18 :1389 ،رودخانههــای اصلــی و فرعــی زیــادی در ایــن دشــت
جریــان داشــت ه و دارنــد کــه مهمتریــن آنهــا :هلیــلرود ،شــور و ملنتــی و رودخانههــای
کوچکتــر شــامل :ســقدر ،ســگدز ،دلفــارد ،قرقوتيــه و رمــون هســتند (چوبــک 1383 ،الــف:
( ،)24تصویــر  .)1شــاخههای فرعــی کــه در مســیر هلی ـلرود بــه آن میپیوندنــد ،عبارتنــد
از :رابــر ،شــصتپیچ ،گــودان ،دهــوچ ،آبشــور اســفندقه ،دهنــه کمــرکان ،گوســک چونمــان
و کنارکــی و تعــدادی از شــاخههای فرعــی کــه در شهرســتان کهنــوج بــه هلیــلرود
میپیوندنــد و بــه جازموریــان میریــزد (جعفــری.)276 :1376 ،
کمینــه درجــه حــرارت  -27درجــه ســانتیگراد در ســربیژن و بیشــینهی آن 49
درجــه ســانتیگراد در جنــوب شهرســتان جیرفــت اســت (فاریابــی و درینــی.)18 :1389 ،
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نقشــه  :1موقعیــت جیرفــت در اســتان کرمــان
و ایــران؛ محصــور در میــان کوههــای شــمالی،
شــرقی و غربــی (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
اســتانداری کرمــان)( ،نگارنــده .)1392

گونههــای گیاهــی ایــن منطقــه بــه ســه گونــه «گیاهــان گرمســیری» در ارتفــاع  200تــا
 800متــر از ســطح دریــا« ،گیاهــان مدیترانـهای» در ارتفــاع  800تــا  1800متــر و «گیاهــان
سردســیری» در بلندتریــن ارتفــاع یعنــی  1800تــا  3200از ســطح دریــا تقســیم میشــوند.
مراتــع منطقــه از چنــد نظــر اهمیــت دارنــد کــه میتــوان بــه تولیــد علوفــه ،حفاظــت آب
و خــاک ،جلوگیــری از فرســایش آبــی و بــادی ،کاهــش ســیالبهای فصلــی ،پاکیزگــی
هــوا ،تولیــد محصــوالت فرعــی ،ایجــاد فضــای ســبز و تفــرجگاه اشــاره کــرد (همــان .)19 :در
دشــت جیرفــت ،ســه نــوع بــاد مـیوزد؛ الــف) بــاد ســرد شــمالی موســوم بــه هورشــا؛ ب) بــاد
گــرم جنوبــی موســوم بــه بــاد نمــی؛ ج) بــاد جنــوب غربــی موســوم بــه کشبــاد یــا کجبــاد
(چوبــک 1383 ،الــف.)71 :

جغرافیای تاریخی جیرفت

تصویــر  :1عکــس هوایــی از بســتر رودخانــه
هلیــلرود در حاشــیهی شــرقی شــهر قدیــم
جیرفــت (.)www.geography.kermanedu.ir

یعقوبــی در «البلــدان» بــه باغهــای خرمــا ،جــوز ،نرگــس و نارنــج و همچنیــن گردشگاههــا،
کشــت خربــزه ،گرمــای زیــاد بــا حشــرههایی زیانبخــش و پشــه و مــار در جیرفــت اشــاره
کــرده اســت (یعقوبــی" .)343-362 :1342 ،مقدســی" ،جیرفــت را از والیــات صــرود و جــروم
دانســته کــه هــم محصــوالت گرمســیری ماننــد خرمــا و هــم سردســیری ماننــد گــردو
داشــته اســت .بــه گفتــه وی ،جیرفــت پــر آب و خــوش میــوه بــوده و نیــل ،زیــره ،معــادن
آهــن ،نقــره ،پانیــذ ،نیشــکر و ســنگ توتیــا در آن فــراوان بــوده اســت .مقدســی ،اشــاره کــرده
کــه غــرب جیرفــت در فاصلــه کــوه نقــره تــا دربانــی (درفانــی ،دلفــارد) سردســیر و پربــرف
اســت و یــخ جیرفــت از آنجــا تأمیــن میشــود .همچنیــن وی ک وههــای بــارز را پــر از
درخــت ،آبــاد و تســخیرناپذیر توصیــف کــرده اســت (مقدســی" .)696 :1385 ،اصطخــری"
بیــان کــرده جبالبــارز ،کوههایــی برفگیــر و پرنعمــت بــا معــدن آهــن و نقــره دارد و از
درهای پرنعمــت بــوده
حــدود جیرفــت تــا کــوه نقــره دو مرحلــه اســت .بــه گفتـهی او دربــای ّ
و دیههــا و نزهتگاههــای بســیاری داشــته اســت .رودی بــزرگ بــا آبــی خروشــان در آن
جریــان داشــته کــه بیســت آســیاب را میچرخانــده اســت (اصطخــری.)141-142 :1347 ،
"ابــن حوقــل" ،در صــورهاالرض ،کوههــای بــارز را سردســیر ،پربــرف ،بــا درختــان
بســیار ،پرنعمــت ،دارای معــادن آهــن و نقــره توصیــف کــرده اســت .بــه گفتـهی او درفــارد
درهای حاصلخیــز و آبــادان بــوده و باغهــا و دیــهای باصفــا داشــته اســت (ابــن حوقــل،
ّ
 .)75-76 :1345او از محلــی بــه نــام «میــزان» در نزدیکــی جیرفــت نــام بــرده اســت .ظاهــراً

تبیین نقش متغیرهای بومشناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت

میــوه ،هیــزم و برفهــای جیرفــت ،عموم ـ ًا از میــزان و درفــارد تأمیــن میشــده اســت .بــر
طبــق گفتـهی وی در جیرفــت رودخانــه خروشــان و تندســیری بــه نــام «هــریرود» جریــان
داشــته کــه آب آن بــه انــدازه  50آســیاب بــوده اســت .او بــه تولیــد پانیــذ (قنــد ســفید)،
کشــت نیشــکر ،نیــل و زیــره در جیرفــت و صــادرات آن اشــاره کــرده اســت .بــه گفت ـهی
ابــن حوقــل ،رســم مــردم جیرفــت بــر ایــن بــود کــه بادریختههــای خرمــا را بــه فقیــران و
درمانــدگان میدادنــد (همــان .)78 :در ســال  372هـــ.ق .وســعت شــهر جیرفــت حــدود نیــم
فرســنگ در نیــم فرســنگ و شــهری آبــاد و پرنعمــت بــوده اســت (حــدود العالــم:1372 ،
 .)367در حدودالعالــم ،بــه کوههایــی بــا نــام «کوفــچ» اشــاره شــده کــه مســکن کوفچیــان و
جایــی بــا نعمــت بســیار ،ســخت و اســتوار بــوده اســت؛ همچنیــن از معــادن ســرب ،مــس و
ســنگ مغناطیســی در کــوه بارجــان در میانـهی جیرفــت تــا بــم یــاد شــده اســت .نویســندهی
کتــاب ،بــه کــوه دیگــری بــه نــام کــوه «ســیم» و معــادن نقــرهی آن اشــاره کــرده اســت
(همــان.)131-132 :
در کتــاب ســلجوقیان و غــز بــه پرنــدهای خوراکــی در جیرفــت بــه نــام «کیکــو»
اشــاره شــده اســت (ابنابراهیــم .)47-49 :1343 ،در ســده هفتــم هـــ.ق" ،.مارکوپولــو" از
جیرفــت گذشــته و شــهر کامــادی (یــا قمادیــن؛ نــام محلّـهای در جیرفــت) ،باغهــای میــوه
شــامل :انــار ،پســته ،خرمــا ،مــزارع صیفـیکاری ،گندمزارهــا ،گاوهــای ســفید بســیار بــزرگ
کوهــاندار ،قوچهــای بــزرگ ،نوعــی دراج بــا منقــار ســیاه و ســفید و چنــگال قرمــز را
توصیــف نمــوده اســت .در زمــان او ،جیرفــت جمعیــت و ثــروت گذشــتهی خــود را نداشــته،
زیــرا تاتارهــا چنــد بــار بــه آن یــورش بــرده بودنــد (مارکوپولــو.)45-50 :1363 ،

روند تاریخی حیات شهر جیرفت

مورخــان ،یکــی از
اهمیــت جیرفــت در دوران صدراســام بــه حــ ّدی بــود کــه بــه گفتــه ّ
والیــات پنجگانــهی ایالــت کرمــان بهشــمار میرفــت .ایــن شــهر ،یکبــار در ســال 23
هـــ.ق .در زمــان عمــر (طبــری )1551 :1383 ،و بــار دیگــر در زمان عثمان در ســال  31هـ.ق.
(ابناثیــر )1660 :1385 ،بهدســت مســلمانان فتــح شــد .در ســده اول هـــ.ق ،.از عمدهتریــن
مراکــز خــوارج بهشــمار میرفــت و تــا ســده ســوم هـــ.ق .محــل نــزاع مخالفــان و حکومــت
مرکــزی بــود ،تــا اینکــه "یعقــوب لیــث صفــاری" و بــرادرش "عمــر" ،پــس از ســرکوب
اهالــی جیرفــت و قــوم کوفــچ ،آنجــا را در ســال  255هـــ.ق .تســخیر کــرد و پــس از آن بــر
آبادانــی آن افــزوده شــد (ابنخلــدون.)530 :1383 ،
جیرفــت در ســده چهــارم هـــ.ق ،.بزرگتــر از اصطخــر و بســیار آبــاد بــود .دژی بــا چهــار
دروازه بــه نامهــای :شــاپور ،بــم ،ســیرجان و مصلّــی داشــت و دارای مســجدجامع ،بــازار،
حمامهــای پاکیــزه ،میوههــای سردســیری و گرمســیری چــون خرمــا و جــوز و ترنــج و
معــادن بســیار ،بهویــژه نقــره بــود و در جویهــای آن زر یافــت میشــد (مقدســی:1385 ،
688؛ حدودالعالــم .)367 :1372 ،در منابــع تاریخــی از شــهرهایی در والیــت جیرفــت نــام
بــرده شــده کــه عمومــ ًا بهعنــوان مراکــز اقمــاری ،نقــش مهمــی در خدماترســانی بــه
جیرفــت داشــتند؛ از جملــه :رودبــار یــا رئوبارلــس در راه جیرفــت  -مینــاب (مارکوپولــو،
 ،)40 :1363بالشــکرد و مغــون یــا فاریــاب در جنوبغربــی جیرفــت (مقدســی،)76 :1385 ،
خــواش در جنوبشــرقی ،منوقــان و جــوی ســلیمان در جنــوب جیرفــت (ابنحوقــل:1345 ،
.)76-78
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ـرف
در اواســط ســده چهــارم هـــ.ق ،.معزالدولــه و عضدالدولــه دیلمــی جیرفــت را تصـ ّ
کردنــد و آن را بهعنــوان مرکــز سیاســی زمســتانی برگزیدنــد (ابناثیــر-4879 :1382 ،
 .)4878پــس از تضعیــف آلبویــه در ســده پنجــم هـــ.ق .اقــوام مهاجــم کوفــچ ،جیرفــت را
غــارت میکردنــد .در ســال  ۴۴۳هـــ.ق" .ملــک قــاورد" ســلجوقی بــه جیرفــت حملــه کــرد
و مقاومــت کوچنشــینان کوفــچ را در هــم شکســت (افضلالدینکرمانــی.)123 :1356 ،
وی پــس از شکســت ایــن طوایــف و تســلط بــر عمــان و ســواحل خلیجفــارس ،امنیــت را در
جیرفــت حاکــم کــرد و پایتخــت زمســتانی خــود را در ایــن شــهر برگزیــد؛ همچنیــن مســیر
تجــاری هرمــز  -جیرفــت را بازســازی کــرد و تســهیالتی را بــرای کاروانیــان و نظــارت
بــر ایــن مســیر ایجــاد کــرد کــه شــامل :کاروانســراها ،رباطهــا ،کاریزهــا و چاههــا بــود
(بارتولــد .)162 :1358 ،از ســوی دیگــر ،منارههــای بلنــد و ســتونهایی از ســنگ و خشــت
در فواصــل مختلــف بــرای راهنمایــی کاروانهــا ســاخت (عباســی و امیــری.)303 :1390 ،
مهاجــرت "محمــد درمکــو" بــه هرمــز و پایهگــذاری حکومــت ملــوک هرمــز در نیمــه
دوم ســده پنجــم هـــ.ق .و افــول تجــارت ســیراف ،صحــار و جـ ّده ،منجــر بــه تجدیــد قــدرت
اقتصــادی هرمــز شــد .از ســوی دیگــر درگیــری میــان حــکام فــارس ،کرمــان و شــبانکاره
ـرف جادههــای منتهــی بــه ســیراف منجــر بــه افــول ســیراف شــد؛
(دارابگــرد) بــر ســر تصـ ّ
بنابرایــن ،هرمــز بهعنــوان ســاحل بارانــداز کرمــان بهتدریــج جایگزیــن ســیراف شــد (همــان).
آبادانــی جیرفــت در دوره حکومــت ســلجوقیان ،بهویــژه در دوره "ســلطان محمــد فزونــی"
یافــت و بهدســتور وی کاروانســراها ،مســاجد و مــدارس بســیاری در ایــن شــهر ســاخته شــد
(ابنابراهیــم .)42 :1343 ،در ایــن دوره بــرای نخســتینبار از محلّ ـهای بهنــام « ُقمادیــن» در
خــارج از شــهر جیرفــت یــاد شــده کــه «خزینــه متمـ ّوالن و گنجخانــه اربــاب بضایــع شــرق
و غــرب» بــود (بارتولــد )165 :1358 ،و در آن بازرگانــان خارجــی مســکن داشــتند.
جیرفــت تــا اواســط ســده ششــم هـــ.ق ،.شــهری معتبــر و امالقــرای کرمــان بــود.
اهمیــت و رونــق راه ارتباطــی هرمــز  -جیرفــت بــه حـ ّدی بــود کــه کاروانهایــی بــا ســیصد
یــا چهارصــد شــتر ،بهراحتــی از ایــن راه عبــور میکردنــد و وارد قمادیــن میشــدند
(ابنابراهیــم :1343 ،دوازده) .ملــوک ســلجوقی کرمــان در مــاه آذر بــه جیرفــت نقــل مــکان
میکردنــد و بــه مــدت پنــج مــاه در ایــن پایتخــت زمســتانی بــه ســر میبردنــد (همــان:
 .)46بعــد از "ارسالنشــاه" و جانشــینان او دوران ضعــف ســلجوقیان آغــاز شــد .در ســال ۵۶۲
هـــ.ق .در پــی شــیوع بیمــاری و مــرگ اهالــی جیرفــت ،طغــرل و تــرکان و غالمــان شــهر را
غــارت کردنــد .پــس از مــرگ طغــرل ،درگیریهــای شــدیدی در جیرفــت بــه وقــوع پیوســت
و ایــن شــهر در فاصلـهی ســالهای  566تــا  577هـــ.ق .چندبــار غــارت شــد (همــان-129 :
 )62کــه ویرانــی شــهر را در پــی داشــت؛ مثـ ً
ا" ،بهرامشــاه" از اختالفــات پدیــد آمــده میــان
فرزنــدان طغــرل بهــره بــرد و پــس از غــارت قمادیــن ،جیرفــت و روســتاهای آن را ویــران
نمــود (همــان .)77 :جنگهــای داخلــی پــس از مــرگ بهرامشــاه نیــز ادامــه یافــت و بــار
دیگــر" ،ایبــک دراز" بــه قمادیــن حملــه کــرد (افضلالدینکرمانــی)69 :1326 ،؛ همچنیــن
غزهــا در ســال  582هـــ.ق .بــه جیرفــت حملــه و آن را تصــرف و ویــران کردنــد .چنانکــه
"محمدبــن ابراهیــم" نوشتهاســت« :و بیچــاره اهــل جیرفــت ،غافــل و بیخبــر نــاگاه بــه
سرایشــان فــرود آمدنــد و صــد هــزار نفــس را بــه انــواع تعذیــب و شــکنجه هــاک کردنــد و
ســر در والیــت نهادنــد و هــر کجــا ناحیتــی معمــور بــود ،یــا خطـهای مســکون دیدنــد ،آثــار
آن مطمــوس و مــدروس گردانیدنــد» (ابنابراهیــم.)126-129 :1343 ،
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پــس از آن جیرفــت مدتــی در دوره "ملــک دینارغــز" در آرامــش بــه ســر بــرد
(منشـیکرمانی .)18 :1362 ،در آن دوره دارالملــک کرمــان بــود و بهدلیــل آب و هــوای مطبوع
شــهر» (بهشــت چهــار مــاه) داشــت (افضلالدینکرمانــی،
«ج َّنــ ه اَ ْربَ َعــه اَ ُ
زمســتانی لقــب َ
 .)126 :1356در ســال  ۶۰۰هـــ.ق" ،.امیرقطبالدیــن" مبــارز از حــکام شــبانکاره ،دور جیرفــت
تصرف
حصــار کشــید (ابنابراهیــم .)217 :1343 ،در ســال  ۶۱۹هـــ.ق .قراختاییــان جیرفــت را ّ
کردنــد (منشــیکرمانی .)22-23 :1362 ،روابــط دوســتانه "بــراق حاجــب قراختایــی" بــا
ملــوک هرمــز ســبب حفــظ امنیــت را ه تجــاری هرمــز  -جیرفــت هرچنــد بــرای مدتــی کوتاه
شــد و دوره حکومــت "ترخــان خاتــون قراختایــی" ،دوران رونــق کرمــان و جیرفــت بــود.
محصــوالت زیــادی در ایــن دوره از جیرفــت بــه دیگــر نواحــی صــادر میشــد (قزوینــی،
 303 :1373و .)236
در میانـهی ســده هفتــم هـــ.ق .مارکوپولــو از ویرانــی جیرفــت بهدســت مغــوالن گــزارش
داده و نــام شــهر جیرفــت (یــا قمادیــن) را «کامــادو» نوشــته اســت .بــه گفتــه وی برخــی
دزدان قبیلــه قراونــاس (ظاهــراً ســاکن مکــران) ،بــا دیوارهــای
از شــهرهای ناحیــه از تــرس
ِ
بلنــد گلــی محصــور شــده بودنــد (مارکوپولــو.)246 :1363 ،
در اواخــر ســده  8هـــ.ق ،.ســپاهیان امیرتیمــور ،هفــت قلعــه را در جنــوب کرمــان را
تســخیر کردنــد و ســوزاندند (لســترنج .)342 :1383 ،پــس از آن تــا دوران قاجــار نامــی از
شــهر جیرفــت در متــون تاریخــی ذکــر نشــده اســت .در اوایــل دوره قاجــار ،جیرفــت بلوکــی
بــا  8000نفــر جمعیــت و خانههایــی از کپــر و کتــوک معرفــی شــده اســت (وزیریکرمانــی،
.)212 :1385
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یافتههــای باستانشناســی حــوزه فرهنگــی جیرفــت ،از وجــود مراکــز شــهری مهمــی
حکایــت میکنــد؛ چنانکــه در هــزاره ســوم ق.م ،دوران تاریخــی و ســدههای میانــی
اســامی برخــی از مهمتریــن و بزرگتریــن شــهرهای جنوبشــرق فــات ایــران در دشــت
ل گرفتنــد .ایــن موضــوع ،نشــانگر وضعیــت محیطــی و جغرافیایــی مناســب
جیرفــت شــک 
جیرفــت در ادوار مختلــف اســت؛ همچنیــن از وجــود وضعیــت باثبــات اقلیمــی و جغرافیایــی
در ادوار پیشگفتــه حکایــت میکنــد .چنانکــه در مطالعــات زمینشناســی ســال  1943م.
نیــز نشــان داده شــده ،وضعیــت جغرافیــای طبیعــی و اقلیمــی ایــن حــوزه در دوران تاریخــی
و اســامی تاکنــون تغییــر کمــی داشــته اســت (چوبــک 1383 ،الــف)11 :؛ بنابرایــن ،دشــت
حاصلخیــز و غنــی جیرفــت بســتر مناســبی بــرای شــکلگیری و گســترش ســکونتها
بــوده اســت .در ادامــه ،متغیرهــای :مــاده ،فضــا ،تنــوع ،انــرژی و زمــان ،بهعنــوان متغیرهــای
اثرگــذار بــر چگونگــی و چرایــی شــکلگیری و تخریــب زیســتبوم بررســی شــده اســت
(نمــودار .)1
متغیــر مــاده :در دوران تاریخــی و اســامی ،حفــر چاههــا و کاریزهــا بهعنــوان راه
حلّــی بــرای تأمیــن آب مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ امــا مهمتریــن علــت شــکلگیری و
گســترش ســکونتگاههای دائمــی انســان در طــول تاریــخ ،وجــود منابــع آب ســطحی و
رودخانههــا بــود .رشــد و حیــات شــهر کهــن جیرفــت نیــز بــا رودخانــه پــرآب هلی ـلرود
و شــاخههای فرعــی آن و همچنیــن کاریزهــای حفــر شــده در برخــی نواحــی رابطــه
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مســتقیمی دارد؛ اگرچــه امــروزه هلیــلرود خشــک و بــیآب اســت ،امــا در اغلــب متــون
تاریخــی از هلیــلرو ِد خروشــان و پــرآب کــه گاه  20آســیاب ،گاه  ،50گاه  60و گاه 160
آســیاب را میچرخانــده ،ذکــری بــه میــان آمــده اســت و بــه کاریزهــای جیرفــت اشــاره
شــده اســت (مقدســی1385 ،؛ حدودالعالــم مــن المشــرق الــی المغــرب1372 ،؛ مســتوفی،
 .)1336بنابرایــن جیرفــت همــواره از مهمتریــن مــاده حیاتــی یعنــی «آب» بــه انــدازه کافــی
برخــوردار بــوده اســت.
ب ُرفتهــای رودخانــهای
از ســوی دیگــر ،خــاک اغلــب نواحــی دشــت جیرفــت از آ 
ب ُرفتــی در جیرفــت ،نقــش مهمــی در
دانهریــز تشــکیل شــده اســت .ایــن خــاک آ 
حاصلخیــزی ،افزایــش کشــت و بهبــود کیفیــت محصوالتــی خــاص از جملــه تولیــدات
باغــی داشــت .خــاک حاصلخیــز و آب فــراوان بهعنــوان دو مــاده اصلــی ،تأثیــر مســتقیمی
بــر گســترش فعالیتهــای کشــاورزی و بــاغداری و تأمیــن نیازهــای ســاکنان شــهر کهــن
جیرفــت در دوران اســامی داشــتهاند .افــزون بــر ایــن ،وجــود شــن و ماســه در خــاک
جیرفــت ،در بهبــود کیفیــت مصالــح معمــاری نیــز مفیــد بــود؛ زیــرا وجــود کمــی ریــگ
و شــن در خشــتها ،چینههــا یــا آجرهــا ،باعــث مقــاوم شــدن و پیشگیــری از تــرک
برداشــتن آنهاســت (زمرشــیدی )128 :1387 ،و در جیرفــت از ایــن خــاک بــومآورد بــرای
ســاخت چینــه ،خشــت ،آجــر و مــات اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن ،مــواد اولیــه مناســبی
بــرای گســترش ساختوســازهای شــهر کهــن جیرفــت در پیرامــون آن در دســترس بــود.
وجــود مــواد معدنــی و کانیهــای مهــم در کوهســتانها و دشــت جیرفــت ،تأثیــر
زیــادی بــر رونــق تولیــد و رشــد صنایــع و صــادرات ایــن شــهر داشــت؛ چنانکــه اســتخراج
مــواد معدنــی ،تولیــدات صنعتــی بــا اســتفاده از ایــن مــواد و یــا صــادرات مــواد خــام بــه یکــی
از پیشـههای ســاکنان جیرفــت تبدیــل شــده بــود" .اصطخــری" ،بــه معــدن آهــن و نقــره در
جیرفــت اشــاره کــرده (اصطخــری )142 :1347 ،و ابنحوقــل در ســده چهارم هـــ.ق ،.از وجود
معــادن آهــن و نقــره در جبالبــارز و جنوبغربــی آن خبــر داده اســت (ابنحوقــل:1345 ،
 .)76مقدســی ،از معــادن آهــن ،نقــره و ســنگ توتیــا در جیرفــت نــام بــرده اســت (مقدســی،
 .)680- 715 :1385مؤلــف حدودالعالــم ،اشــاره کــرده کــه در کوههــای جیرفــت ،معــادن
بســیاری ماننــد :ســرب ،مــس ،ســنگ مغناطیســی و نقــره وجــود دارد (حدودالعالــم:1372 ،
 )131و در جویهــای آن زر یافــت میشــود (همــان .)367 :همچنیــن در «جواهرنامــه
ســلطانی» از "احمــد طبیــب ســاوجی" ،نقــل شــده کــه در جبــال جنوبــی کرمــان چنــد
کانــی زر غیرخالــص وجــود دارد (مؤم ـنزاده و فرجــاد باســتانی .)255 :1369 ،پژوهشهــای
جدیــد نیــز مــکان دقیــق برخــی معــادن تاریخــی در پیرامــون جیرفــت را معلــوم نمــوده
اســت .از جملــه معــادن و منابــع پنبــه کوهــی کــه در کمربنــد افیولیتــی کرمــان ،بهویــژه در
معــدن «بــاغ بــرج» اســفندقه وجــود داشــته اســت (آفتابــی و انــوری .)14 :1371 ،بــر پایـهی
پژوهشهــای زمینشناســی ،عالوهبــر مــس و نقــره ،کانیهــای طبیعــی ماننــد فیــروزه
و عقیــق و احتمــا ًال ســنگ الجــورد نیــز در ک وههــای بلنــد جیرفــت اســتخراج میشــده
اســت (رازانــی و دیگــران .)33 :1388 ،همچنیــن مطالعــه محورهــای اصلــی ذخائــر معدنــی
کرمــان نشــان میدهــد ،در محــور مرکــزی کــه از شــمال شــهر بابــک آغــاز و بــه بــم و
جیرفــت ختــم میشــود ،در دورههــای گذشــته اســتحصال :مــس ،ســرب ،روی ،ســرمه و
فیــروزه صــورت گرفتــه اســت (مؤمـنزاده و فرجــاد باســتانی .)259 :1369 ،از ســوی دیگــر،
نامشناســی و واژهشناســی آبادیهــا و مراکــز ســکونتی اطــراف جیرفــت ،شــاید اشــارهای
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غیرمســتقیم بــه ســابقه معــدنکاری در ایــن نواحــی داشــته باشــد؛ از جملــه نامجایهــای:
زارچــو ،دو زرک کــوه ،جــو زرگان ،ز ّریــن خــون ،مســکون (مِــس کان؟) در شمالشــرق،
شــمال و شــمالغربی جیرفــت کــه عمدتــ ًا در مناطــق کوهســتانی و بــا رخنمونهــای
معدنــی واقــع شــدهاند (همــان)262 :؛ بنابرایــن در فــاز شــکلگیری و گســترش ،متغیــر
بومشناســی مــاده بهصــورت منابــع آب کافــی ،خــاک حاصلخیــز و وجــود منابــع معدنــی
فــراوان نقــش بهســزایی داشــت.
متغیــر فضــا :بــر پایــه یافتههــای باستانشناســی ،شــهر جیرفــت از ســده نخســت تــا
چهــارم هـــ.ق ،.شــهری متوســط در کرمــان بــود و از ابتــدای ســده چهــارم گســترش آن آغاز
شــد؛ زیــرا بیشــترین فراوانــی و تنــوع مــواد فرهنگــی ســطحی بــازهای از ســده چهــارم تــا
هفتــم هـــ.ق .را در بــر میگیــرد .بهنظــر میرســد ،مهمتریــن علــت گســترش و اهمیــت
جیرفــت از ســده چهــارم هـــ.ق ،.متغیــر فضــا بــود؛ چراکــه از ایــن دوران مســیر ارتباطــی
ســواحل خلیــج فــارس و شــمال کشــور تغییــر یافــت .تــا ایــن زمــان ،قیــس (کیــش) و
ســیراف بندرگاههــای مهــم خلیجفــارس بودنــد و راه اصلــی بازرگانــی از ایــن دو بــه ســیرجان
و ســپس نواحــی شــمالی میرفــت ،امــا از ســده چهــارم هـــ.ق .کرســی ایالــت کرمــان
از ســیرجان بــه بردســیر تغییــر یافــت .همچنیــن از ســده پنجــم هـــ.ق ،.بــا پایهگــذاری
حکومــت ملــوک هرمــز ،تجــارت ســیراف ،صحــار و جـ ّده تضعیــف و قــدرت اقتصــادی هرمز
تقویــت شــد .از ســوی دیگــر ،درگیــری میــان حــکام فــارس ،کرمــان و شــبانکاره (دارابگــرد)
ـرف جادههــای منتهــی بــه ســیراف منجــر بــه افــول ســیراف گردیــد .در پــی
بــر ســر تصـ ّ
آن ،هرمــز جایگزیــن کیــش و ســیراف شــد (عباســی و امیــری .)303 :1390 ،پــس از آن ،راه
ارتباطــی هرمــز  -جیرفــت  -بردســیر رونــق یافــت و جیرفــت بهعنــوان واســطه تجــاری،
بــه انبــار کاالهــا و شــهری بــزرگ در کرمــان تبدیــل شــد (نقشــه  .)2چنانکــه ابنحوقــل
جیرفــت را مرکــز بازرگانــی خراســان و سیســتان ذکــر کــرده اســت (ابنحوقــل.)77 :1345 ،
ایــن شــاهراه کــه از شــاخههای دو جــاده معــروف «ابریشــم» و «ادویــه» بــود ،توســط ملــک
قــاورد ســلجوقی بازســازی شــد و کاروانســراها ،رباطهــا ،کاریزهــا و چاههــا بهدســتور وی
در ایــن مســیر احــداث شــد (بارتولــد .)162 :1358 ،همچنیــن جــاده بازرگانــی مهــم دیگــری
کــه از جیرفــت میگذشــت و بــه اهمیــت جیرفــت افــزوده بــود ،راه هندوســتان از طریــق
جالــق بــود .بههمیــن دلیــل ،از ایــن زمــان جیرفــت بیشــتر در مرکــز توجــه حــکام بهویــژه
امــرای ســلجوقی قــرار گرفــت (ابنابراهیــم.)46 :1343 ،

نقشــه  :2مســیرهای بازرگانــی
جنــوب بــه شــمال کشــور؛ مســیر
شــماره یــک :قشــم ،کیــش ،ســیراف
بــه ســوی ســیرجان (تــا ســدهی 4
هـــ.ق ).مســیر شــماره دو :هرمــز ـ
جیرفــت ـ بردســیر (از ســدهی  4هـ.ق.
بــه بعــد)( ،نگارنــده .)1392
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اهمیــت شــاهراهی کــه از هرمــز بــه جیرفــت و نواحــی شــمالی کشــور میرفــت ،در
ایــن بــود کــه محصوالتــی ماننــد :حنــا ،نیــل ،زیــره ،خرمــا ،نیشــکر ،عطــر گل ســرخ و
نرگــس از ایــن شــاهراه بــه دیگــر نقــاط صــادر میشــد (صفــا 87 :1372 ،و  .)39ســاکنان
جیرفــت بــه واســطهی قرارگیــری در ایــن مســیر تجــاری ،افــزون بــر فــروش کاالهــا ،ســود
زیــادی از دریافــت حــق عبــور کاال بهدســت میآوردنــد (عباســی و امیــری.)310 :1390 ،
عبــور ایــن شــاهراه و آمدوشــد بازرگانــان در آن ســبب شــکلگیری محلــهی «قمادیــن»
در نزدیکــی دروازه شــمالی جیرفــت شــد .بازرگانــان هنــدی ،رومــی و یونانــی در قمادیــن
خانــه و انبــار داشــتند و کاالهــای گرانقیمــت :چیــن ،هندوســتان ،زنگبــار ،حبشــه ،مصــر،
یونــان ،روم ،ماوراءالنهــر ،خراســان ،ارمنیــه ،عــراق ،آذربایجــان و فــارس در آن یافــت میشــد
(افضلالدیــن کرمانــی.)69 :1326 ،
ویژگیهــای خــاص اقلیمــی جیرفــت باعــث شــد" ،معزالدولــه" و "عضدالدولــه" دیلمــی
و حــکام ســلجوقی ،جیرفــت را بهعنــوان پایتخــت زمســتانی خــود برگزیننــد؛ چنانکــه
معزالدولــه ،مرکزیــت سیاســی زمســتانی خــود را در جیرفــت قــرار داده بودنــد (ابناثیــر،
 )4878-4879 :1382و ملــوک ســلجوقی کرمــان هــر ســال در مــاه آذر از کرســی ایالــت،
یعنــی بردســیر بــه جیرفــت نقــل مــکان میکردنــد و بــه مــدت پنــج مــاه در ایــن پایتخــت
زمســتانی بــه ســر میبردنــد (ابنابراهیــم.)46 :1343 ،
متغیــر تنــوع :وضعیــت جغرافیایــی دوگانــه کوهســتان  -دشــت در جیرفــت و اختــاف
ارتفــاع و درجــه حــرارت ،نقــش اساســی در تولیــد محصــوالت متنــوع سردســیری و
گرمســیری دارد (نقشــه  .)3تنــوع گونههــای گیاهــی و محصــوالت باغــی و کشــاورزی
در نواحــی میانکوهــی ،پایکوهــی و دشــت جیرفــت بــه ح ـ ّدی بــود کــه ایــن تولیــدات،
افــزون بــر تأمیــن نیــاز ســاکنان ایــن شــهر ،بهعنــوان محصــوالت اقتصــادی بــه نواحــی
دیگــر صــادر میشــدند .همچنیــن ،ایــن گونهگونــی ســبب شــکلگیری باغهــا و

نقشــه  :3ارتفاعــات اســتان کرمــان؛
کوههــای بحرآســمان در شــمال
جیرفــت بــا ارتفــاع  3000تــا 4000
متــر ـ کوههــای جبالبــارز در شــرق
و ســیاهکوه در غــرب بــا ارتفــاع
 2000تــا  3000متــر؛ دشــت جیرفــت
بــا ارتفــاع کمتــر از  1000متــر
(.)geography.kermanedu.ir
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گردشگاههایــی شــده بــود کــه یعقوبــی ،مقدســی ،اصطخــری و ابنحوقــل بــه آنهــا
اشــاره کردهانــد و بهنظــر میرســد ،نقــش زیــادی در گرایــش حــکام دیلمــی و ســلجوقی
در فصــل زمســتان بــه جیرفــت داشــتهاند .فراوانتریــن گونههــای گیاهــی ،محصــوالت
کشــاورزی و باغــی جیرفــت بــر پایــه نوشــتههای منابــع مکتــوب شــامل :خربــزه ،خرمــا،
جــوز ،نرگــس ،نارنــج (یعقوبــی ،)343-362 :1342 ،گــردو ،میوههــای تــازه و خشــک ،زیــره،
ذرت (ابنحوقــل ،)77 :1345 ،صیفیجــات ،انــار ،پســته،
نیــل (مقدســیّ ،)680-715 :1385 ،
گنــدم و علوفــه فــراوان (مارکوپولــو )45-50 :1363 ،بــوده اســت.
از ســوی دیگــر دشــت و کوهســتانهای پیرامــون جیرفــت ،زیســتگاه مناســبی بــرای
گونههــای مختلــف جانــوری بــود ه اســت .چنانکــه ابنابراهیــم از پرنــدهای بــه نــام
«کیکــو» یــاد کــرده کــه در جیرفــت شــکار شــده و بــر خــوان ســلطان محمــد ســلجوقی
بــرای خــوراک گذاشــته شــده بــود (ابنابراهیــم)47-49 :1343 ،؛ همچنیــن ،بــه نوعــی
دراج ،گاوهــای ســفید بســیار بــزرگ و قوچهــای چاقــی کــه بــرای خــوردن بســیار مناســب
بودهانــد ،در ســفرنامه مارکوپولــو اشــاره شــده اســت (مارکوپولــو .)45-50 :1363 ،ایــن احتمال
وجــود دارد کــه تنــوع ایــن حیوانــات و همچنیــن شــکار فــراوان در دشــت و کوهســتانهای
جیرفــت ،انگیــزه دیگــری بــرای ســکونت حــکام :صفــاری ،دیلمــی ،ســلجوقی ،غز ،شــبانکاره
و قراختایــی در جیرفــت بــوده اســت؛ زیــرا او ًال شــکار اهمیــت زیــادی بــرای حــکام پیــش و
پــس از اســام داشــت؛ ثانی ـ ًا گونههــای شــکار ،امــروزه نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارد و
برخــی از ســاکنان جیرفــت بــه شــکار در نواحــی کوهســتانی میپردازنــد.
متغیــر انــرژی :متغیــر انــرژی در فرآینــد شــکلگیری ،گســترش و تخریــب
ســکونتگاههای انســانی بــه دو صــورت انــرژی بــاد و انــرژی خورشــید قابــل بررســی اســت.
بهنظــر میرســد ،در شــهر اســامی جیرفــت ،تنهــا نقــش انــرژی بــاد ،بــر شــکلگیری
ســکونتگاهها قابــل توجــه اســت .بدیــن ترتیــب کــه انــرژی بــاد در نــوع و چگونگــی
شــکلگیری ســاختار معمــاری و بافــت شــهری جیرفــت اثرگــذار بــود ه اســت .چنانکــه
بررســی نقشــه ســاختارهای کاوش شــده شــهر اســامی جیرفــت و همچنیــن تصاویــر
ماهــوارهای نشــان میدهــد ،محورهــای اصلــی بناهــای شــهر ،شمالشــرق  -جنوبغــرب
(رون راســته) یــا شــمالغرب ـ جنوبشــرق (رون اصفهانــی) اســت (نقشـ ه  .)4جهتگیــری

نقشــه  :4نقشــهی بخشــی از
ســاخت و ســازهای بــازار ،حمــام و
گذرگاههــای پیرامــون آن در شــهر
قدیــم جیرفــت (چوبــک 1383 ،الــف:
.)241
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بناهــا بدیــن شــکل ،بهمنظــور حفاظــت بناهــا و ســاکنان در برابــر بادهــای ســرد شــمالی
«هورشــا» و بادهــای گــرم جنوبــی «نمــی» صــورت گرفتــه اســت.
متغیــر زمــان :زمــان موردنیــاز بــرای رســیدن بــه منابــع در پیرامــون یــک ســکونتگاه
در دوران پیــش از تاریــخ اهمیــت داشــت ،امــا در جوامــع پیشــرفتهتر بهویــژه در دوران
تاریخــی و اســامی ،شــیوههای بهرهبــرداری از منابــع آنچنــان پیشــرفت داشــتهاند کــه
نقــش متغیــر زمــان در ایــن میــان ناچیــز بهنظــر میرســد؛ بهعنــوان مثــال ،در دوران
تاریخــی و اســامی حفــر چــاه ،قنــات و کانالکشــی ،دسترســی را بــه منابــع آب در هــر
نقطــه فراهــم میکــرد .بههمیــن دلیــل ،بهنظــر میرســد متغیــر زمــان در شــکلگیری،
گســترش و تخریــب شــهر اســامی جیرفــت نقــش چندانــی نداشــته اســت.

ب) نقش عوامل بومشناسی در ترک و تخریب جیرفت

شــواهد باستانشناســی ،ماننــد قطعــات ســفال و دیگــر مــواد فرهنگــی ،از کاهــش تدریجــی
جمعیــت در شــهر کهــن جیرفــت در ســدههای میانــی اســامی و تــرک آن در ســده
هشــتم هـــ.ق .حکایــت دارنــد .بهنظــر میرســد ،شــمار زیــادی از ســاکنان جیرفــت پــس
از یورشهــای مغــوالن و تیمــور کشــته شــدند و مردمــی کــه از ایــن حمــات جــان ســالم
بــه در بردنــد ،بــه نواحــی دیگــر مهاجــرت کردنــد و از ایــن زمــان در متــون تاریخــی کمتــر
نامــی از جیرفــت بهعنــوان یــک «شــهر» ذکــر شــده اســت .در تبییــن علــل و زمینههــای
تــرک و تخریــب شــهر اســامی جیرفــت ،متغیرهــای :مــاده ،فضــا ،تنــوع ،انــرژی و زمــان
مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد (نمــودار .)2
متغییــر مــاده :همانگونــه کــه تشــریح شــد ،متغیــر مــاده بهصــورت «منابــع آب
کافــی»« ،خــاک حاصلخیــز» و «منابــع معدنــی فــراوان» بــر شــکلگیری و گســترش شــهر
اســامی جیرفــت اثــر گذاشــته اســت .از ســوی دیگــر ،بــر پایــه مطالعــات زمینشناســی
وضعیــت جغرافیــای طبیعــی و اقلیمــی ایــن حــوزه از حــدود  2000ســال قبــل تاکنــون تغییــر
کمــی داشــته اســت (چوبــک 1383 ،الــف)11 :؛ بنابرایــن ،بــا توجــه بــه عــدم تغییــر وضعیــت
اقلیمــی بهنظــر میرســد ،نــوع منابــع نمیتوانســته همزمــان در فــاز تــرک ســکونت شــهر
نیــز تأثیــر داشــته باشــد ،امــا میــزان ایــن منابــع بــر تــرک شــهر اثرگــذار بــوده اســت .زیــرا
بــا چنددســتگی و اســتقرار اقــوام مختلــف در پیرامــون جیرفــت و هرمــز ،عمـ ً
ا دسترســی بــه
برخــی مــواد اولیــه کاهــش یافتــه و امــکان بهرهبــرداری از منابــع بــرای تولیــدات صنعتــی
و توســعه مبــادالت محــدود شــده بــود؛ بنابرایــن احتمــا ًال تقســیم نواحــی جیرفــت در میــان
گروههــای قومــی مخالــف ،در کاهــش رونــق تولیــد ،صــادرات و واردات اثــر گذاشــته اســت.
بــا وجــود اینکــه متغیــر مــاده در فــاز تــرک ســکونت شــهر کهــن نقــش کمتــری
داشــت ،در فــاز تخریــب ســاختارهای معمــاری مؤثرتــر عمــل کــرده اســت .فراوانــی آوارهــا
در شــهر اســامی جیرفــت ،در مقایســه بــا گســتردگی ،اهمیــت و مـ ّدت زمانــی کــه از تــرک
آن میگــذرد ،غیرمنطقــی بهنظــر میرســد؛ بدیــن معنــا کــه اهمیــت و گســتردگی شــهر
بــه ح ـ ّدی بــود کــه امــروزه میبایســت بناهــای بیشــتری در آن پابرجــا مانــده باشــد ،امــا
بهدلیــل اســتفاده از آجرهــای شــهر کهــن در ساختوســازهای شــهر جدیــد جیرفــت در
یــک ســده گذشــته ،تخریــب شــهر کهــن شــ ّدت بیشــتری گرفــت .در عینحــال ،ایــن
احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ویرانــی شــدید شــهر کهــن جیرفــت ناشــی از ایــن اســت کــه
برخــی عناصــر شــهری از نــوع «لهــر» و «کپــر» بودهانــد .همچنانکــه در دوران متأخــر
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ماده :آب کافی و وجود رودخانه هلیل رود ،خاک آبرفتی حاصلخیز
برای کشاورزی ،خاک دانه ریز مناسب برای ساخت خشت ،معادن
فراوان که در منابع تاریخی به آنها اشاره شده است.

فضا :تغییر کرسی کرمان از سیرجان به بردسیر از قرن
 4هجری و تغییر مسیر اصلی جنوب به شمال کشور از
«کیش و سیراف ـ سیرجان» به «هرمز ـ جیرفت ـ
کرمان» ،عبور راه ادویه از جیرفت ،انتخاب جیرفت به
عنوان پایتخت زمستانی حکام دیلمی و سالجقه کرمان.

انرژی :تأثیرگذاری انرژی باد به ویژه بادهای
«هورشا» و «نمی» در تعیین محور ساخت و
سازهای شهر قدیم بر پایه رون اصفهانی و راسته.

نمــودار  :1متغیرهــای بومشناســی مؤثــر
بــر «شــکلگیری و گســترش» شــهر قدیــم
جیرفــت (نگارنــده .)1392

متغیرهای مؤثر بر شکل گیری و
گسترش شهر قدیم جیرفت

زمان :نقش این متغیر بیشتر در جوامع پیش از تاریخی قابل
بررسی است و در دوران تاریخی و اسالمی به دلیل پیشرفت
شیوه های بهره برداری از منابع ،زمان دستیابی به منبع کاهش
یافت.

تنوع :وضعیت جغرافیایی دوگانة کوهستان ـ دشت با اختالف
دمای حدود  20درجه و تولید محصوالت کشاورزی سردسیری
و گرمسیری ،تنوع گونه های جانوری به ویژه شکار در مناطق
کوهستانی و دشتی جیرفت.

ماده :استقرار اقوام مهاجم و چند دستگی میان
طوایف باعث کاهش دسترسی به منابع و کاهش
تولیدات و صادرات شد ،به نظر میرسد ساخت
خانه هایی به شیوه «لهر» و «کپر» با مصالحی
مانند شاخه نخل و گیاه داز به تخریب سریع شهر
پس از ترک آن انجامید.
فضا :وجود کوهستانها و پناهگاههای مناسب
در سه سوی شهر و ثروت نسبی مردمان
جیرفت ،باعث استقرار اقوام مهاجم و غارتگر
در پیرامون شهر شد و مسیر بازرگانی هرمز ـ
جیرفت ـ بردسیر به شمال ناامن شد.

انرژی :به دلیل مقابله ساکنان
جیرفت با انرژی باد ،می توان گفت
نقش این پدیده در ترک و تخریب
شهر ناچیز است.

متغیرهای مؤثر بر ترک و تخریب شهر قدیم جیرفت
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تنوع :کاهش دسترسی به منابع و کاهش تنوع
محصوالت کشاورزی و باغی و پوشش جانوری
در پی چنددستگی بین طوایف.

زمان :نقش متغیر زمان در قالب زمان رسیدن
به منابع در شکل گیری و تخریب استقرارهای
دوران تاریخی و اسالمی ناچیز است.

نیــز خانههــای توپــی (لهــر) بــا مصالــح بــومآورد ســاخته میشــد .مصالــح ایــن خانههــا
عبارتنــد از :شــاخههای نخــل و برگهــای بوتــه «داز» کــه بهصــورت انبــوه در کنــار
شــنزارهای رودخانههــای فصلــی میرویــد (چوبــک 1383 ،الــف)78 :؛ بنابرایــن ،چنیــن
توســاز برخــی فضاهــای مســکونی بهویــژه در حاشــیه شــهر
شــیوهی احتمالــی در ساخ 
کهــن باعــث شــده تخریــب آن ســرعت بیشــتری گیــرد و چگونگــی و وســعت شــهر بــا
ابهاماتــی ه ـمراه باشــد.
متغیــر فضــا :بهنظــر میرســد متغیــر فضــا بیشــترین نقــش را در تــرک و تخریــب
فهرست
منابع:جیرفــت داشــته اســت؛ بدیــن معنــا کــه قرارگیــری کوههــای جبالبــارز در
ـامی
شــهر اسـ
پیرامــون جیرفــت از یکســو و ثــروت نســبی02مردمــان ایــن شــهر از ســوی دیگــر ،فرصــت

نمــودار  :2متغیرهــای بومشناســی مؤثــر
بــر «تــرک و تخریــب» شــهر قدیــم جیرفت
(نگارنده .)1392
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مناســبی را بــرای اســتقرار اقــوام مهاجــم و راهزنــان فراهــم کــرده بــود .بنابرایــن کاروانیان در
مســیرهای دسترســی بــه ایــن شــهر در معــرض حملــه ایــن اقــوام بودنــد (عباســی و امیــری،
 .)311 :1390بهویــژه اقــوام قفــص کــه در دورههایــی قــدرت بیشــتری میگرفتنــد و دامنــه
نفــوذ و سرکشــی و غــارت آنهــا تــا مرزهــای فــارس و خراســان میرســید (افضلالدیــن
کرمانــی)5 :1326 ،؛ همچنیــن نکوداریــان در اواســط ســده هفتــم هـــ.ق .چندبــار بــه جیرفت،
رودبــار و هرمــز حملــه کردنــد و امــوال بازرگانــان را غــارت کردنــد (پاریــزی.)205 :2535 ،
پــس از هجــوم غزهــا ،شــهرهای کرمــان بــه تصــرف گروههــای مختلفــی درآمــد و
ملــوک ایــگ ،جیرفــت و بــم را تصــرف کردنــد .در ســال  609هـــ.ق .ملــک زوزن ،کرمــان را
تســخیر و گماشــتگان قطبالدیــن ،مبــارز شــبانکاره را از جیرفــت بیــرون کــرد (حافــظ ابــرو،
 .)42 ،45 :1378ایــن ُرخداد ،باعــث قطــع شــدن مســیر کاروانهــا از هرمــز بــه جیرفــت و
کرمــان شــد و بازرگانــان در پــی یافتــن راههایــی امنتــر بــر آمدنــد .بــه دنبــال آن ،دوبــاره
قشــم ،کیــش و ســیراف اهمیــت یافتنــد و بازرگانــان الری ،شــیرازی ،اتابــکان فــارس و
ملــوک ایــگ ،بیشــترین بهــره را از ایــن تغییــر مســیر بردنــد (ابنابراهیــم :1343 ،ســیزده).
از ســوی دیگــر ،در اواخــر ســده  8هـــ.ق .ســپاهیان امیرتیمــور در مســیر لشکرکشـیهای
خــود بــه شــهرهای جنــوب کرمــان یــورش بردنــد و هفــت قلعــه ،یعنــی :قلعــه مینــا ،تنــگ
زنــدان ،کشــکک ،حصــار شــامل ،منوجــان ،تــرزک و تازیــان را تســخیر کردنــد و ســوزاندند
(لســترنج .)342 :1383 ،پیامــد ایــن یورشهــای گســترده ،خرابــی و ویرانــی راههــای
ارتباطــی و بناهــا بــود .در دورههایــی کــه حــکام کرمــان و جیرفــت قــدرت بیشــتری داشــتند
 ماننــد دوره ملــوک ســلجوقی یــا قراختایــی  -راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن یورشهــااندیشــیده میشــد و در صــورت ویرانگــری اقــوام مهاجــم ،از جملــه قفــص و نکوداریــان،
بــه بازســازی خرابیهــا اقــدام میشــد؛ امــا بــا حملــه مغــوالن در  621هـــ.ق .و پــس از
آن حملــه امیرتیمــور در اواخــر ســده هشــتم هـــ.ق .بــه جیرفــت و تضعیــف ملــوک جیرفــت،
عمــ ً
ا نیــروی بازدارنــده در مقابــل ایــن سرکشــیها و یورشهــا از بیــن رفــت و رونــد
تــرک و تخریــب شــهر ســرعت بیشــتری گرفــت.
متغیــر تنــوع :بــر پایـهی مطالعــات زمینشناســی و بــا توجــه بــه نوســان ناچیــز آب و
هوایــی منطقــه در  2000ســال گذشــته ،تنــوع گونههــای گیاهــی (محصــوالت کشــاورزی،
باغــی ،دارویــی خــودرو و مراتــع) و جانــوری در مقایســه بــا ســدههای میانــی اســامی تغییــر
زیــادی نداشــته اســت؛ بنابرایــن ،متغیــر تنــوع کــه بــه گســترش شــهر اســامی منجــر شــده
بــود ،در فــاز تــرک و تخریــب نقــش کمتــری داشــت ،امــا از بیــن رفتــن قــدرت ملــوک
مرکــزی جیرفــت و نبردهــا میــان اقــوام مختلــف باعــث تقســیم نواحــی شــده بــود و ایــن
تقســیم اراضــی ،دسترســی بــه گونههــای متنــوع گیاهــی و جانــوری را محــدود کــرده بــود.
چنانکــه کوهســتانهای جبالبــارز کــه بســتری بــرای کشــت محصــوالت سردســیری و
پناهگاهــی بــرای انــواع شــکار بــود ،در دســت اقــوام قفــص و نواحــی مرکــزی در دســت
ملــوک دیگــر بــود .بنابرایــن ،شــاید کاهــش تنــوع محصــوالت کشــاورزی ،باغــی و دیگــر
گونههــای گیاهــی و جانــوری در ســدههای ششــم تــا هشــتم هـــ.ق ،.تأثیــری هرچنــد
ناچیــز بــر ســاکنان شــهر داشــته اســت.
متغیرهــای انــرژی و زمــان :بهنظــر میرســد ،انــرژی هـــ.ش .و بــاد بــر تــرک و
تخریــب شــهر اســامی جیرفــت اثــر چندانــی نداشــتهاند؛ زیــرا ســاکنان ایــن شــهر بــرای
مقابلــه بــا بادهــای شــمالی و جنوبــی ،محــور بناهــا را در جهتــی مخالــف و زاویـهدار نســبت

تبیین نقش متغیرهای بومشناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت

بــه جهــت وزش بــاد در نظــر میگرفتنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه عــدم نوســان اقلیمــی
در ســدههای میانــی و متأخــر اســامی نســبت بــه ســدههای نخســت هـــ.ق ،.میتــوان
پنداشــت ،تأثیــر انــرژی هـــ.ش .بــر تــرک ســکونت و تخریــب شــهر ناچیــز اســت؛ زیــرا
شــکلگیری و گســترش شــهر در وضعیــت اقلیمــی مشــابهی صــورت گرفتــه بــود.
همچنیــن ،همانگونــه کــه در فــاز شــکلگیری تشــریح شــد ،متغیــر زمــان بــر
اســتقرارهای دوران تاریخــی و اســامی اثرگــذار نبــوده اســت و در مطالعــات باستانشناســی
دوران اســامی ،بهدلیــل شــیوههای جدیــد دســتیابی بــه منابــع و کاهــش زمــان تهیــه
منابــع عمــ ً
ا ،میتــوان اثرگــذاری متغیــر زمــان را در نظــر نگرفــت.

نتیجه

بــر پایــه پژوهشهــا و یافتههــای باستانشناســی ،گســترش و تــرک شــهر کهــن جیرفــت
در بــازه زمانــی صدراســام تــا ســده هشــتم هـــ.ق .صــورت گرفتــه اســت .در مرحلــه
شــکلگیری و گســترش شــهر ،متغیــر فضــا بیشــترین نقــش را داشــته اســت؛ زیــرا از ســده
چهــارم هـــ.ق .مســیر ارتباطــی و بازرگانــی جنــوب  -شــمال کشــور تغییــر کــرد و مســیر
ســابق یعنــی کیــش ،ســیراف  -ســیرجان از رونــق افتــاد .در پــی آن مســیر هرمــز  -بردســیر
اهمیــت یافــت و بــه یکــی از شــاخههای دو شــاهراه «ابریشــم» و «ادویــه» تبدیــل شــد .بــا
ایــن تغییــر ،جیرفــت در میانــه ایــن راه بــه بارانــداز و انبــاری بــزرگ بــرای بازرگانــان تبدیــل
شــد و ســاکنان جیرفــت ،افــزون بــر فــروش کاال ،از طریــق دریافــت حــق عبــور کاالهــا
نیــز بــه ســودهای سرشــاری دســت یافتــه بودنــد .همچنیــن متغیــر مــاده بهصــورت منابــع
ب ُرفتــی حاصلخیــز ،کانیهــا و مــواد معدنــی فــراوان بــر شــکلگیری
سرشــار :آب ،خــاک آ 
و گســترش شــهر اثرگــذار بــود .از ســوی دیگــر ،تنــوع در محصــوالت سردســیری و
گرمســیری ،بهدلیــل وضعیــت جغرافیایــی دوگانــه کوهســتان  -دشــت در جیرفــت ،نقــش
اساســی در تأمیــن نیــاز ســاکنان ،مســافران و صــادرات بــه نواحــی دیگــر داشــت .همچنیــن
تنــوع در گونههــای جانــوری بهویــژه شــکار ســبب گرایــش حــکام بــه ایــن منطقــه شــده
بــود و افــزون بــر آن ،نقــش مهمــی در تأمیــن بخشــی از خــوراک ســاکنان داشــت .متغیــر
انــرژی نیــز بــر چگونگــی شــکلگیری عناصــر شــهری در جیرفــت اثرگــذار بــود؛ بدیــن
ترتیــب کــه بناهــای شــهر در محــور مخالــف جهــت وزش بــاد ســاخته شــده اســت.
در مرحلــه تــرک و تخریــب شــهر اســامی جیرفــت نیــز متغیــر فضــا ،بیشــترین نقــش
را داشــته اســت .قرارگیــری کوهســتانهای شــمالی ،شــرقی و غربــی در اطــراف جیرفــت و
ثــروت ســاکنان شــهر ،محیــط مناســبی بــرای اقــوام مهاجــم فراهــم کــرده بــود و نگاهــی
بــه منابــع تاریخــی نشــان میدهــد ،بیشــترین آشــوب و هــرج و مــرج در ســالهای
پــس از طغــرل ســلجوقی آغــاز شــد و تــا حملــه تیمــور تــداوم داشــت و در نهایــت بــه
تضعیــف ملــوک جیرفــت و ناامنــی راههــای بازرگانــی منجــر شــد؛ تــا جاییکــه بازرگانــان
مســیرهای دیگــری را جایگزیــن جیرفــت کردنــد .اســتقرار اقــوام مهاجــم و چنددســتگی
در بیــن اقــوام جیرفــت باعــث شــد ،دسترســی بــه مــواد و منابــع نیــز کاهــش یابــد و بــا
کاهــش بهرهبــرداری از منابــع و مــواد اولیــه طبیعــی ،میــزان تولیــد و مبــادالت نیــز کاهــش
یافــت .همچنیــن بهنظــر میرســد ،ســاخت خانههایــی بــا مــواد و مصالــح بــومآورد یعنــی
شــاخههای نخــل و برگهــای داز ،بهویــژه در نواحــی حاشــیهای شــهر ،ســبب ویرانــی
ســریع شــهر شــد؛ از ســوی دیگــر ،چنددســتگی و درگیــری بیــن اقــوام مختلــف و مالکیــت
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هریــک بــر بخشــی از جیرفــت ،باعــث کاهــش دسترســی بــه گونههــای متنــوع گیاهــی و
جانــوری شــده بــود.
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اصفهــان» ،مجلــه علمــی ـ پژوهشــی مرمــت آثــار و بافتهــای تاریخــی ،دوره دوم ،شــماره
ســوم ،صــص.1-13 :
 بارتولــد ،ویالدیمیــر؛  ،1358تذکــره جغرافیــای تاریخــی ایــران ،ترجمــه :حمــزهســردادور ،چــاپ دوم ،تهــران :انتشــارات تــوس.
 باســتانی پاریــزی ،محمدابراهیــم (بــه :کوشــش)؛  ،2535تاریــخ شــاهی قراختاییــان،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
جعفــری ،عبــاس؛  ،1376گیتاشناســی ایــران ـ رودخانههــای ایــران ،جلــد دوم ،تهــران:ســازمان جغرافیایــی و کارتوگرافی گیتاشناســی.
 چوبــک ،حمیــده« ،1391 ،ســفالینههای دوران اســامی شــهر کهــن جیرفــت» ،مجلــهعلمــی ـ پژوهشــی مطالعــات باستانشناســی ،دوره  ،4شــماره  ،1بهــار و تابســتان ،شــماره
پیاپــی  ،5صــص.83-112 :
 چوبــک ،حمیــده؛  1383الــف« ،تسلســل فرهنگــی جازموریــان ـ شــهر قدیــم جیرفــتدر دوره اســامی» ،رســاله دکتــری باستانشناســی ،بــه راهنمایــی دکتــر محمدیوســف
کیانــی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.

تبیین نقش متغیرهای بومشناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت

 چوبــک ،حمیــده؛  1383ب« ،حــوزه فرهنگــی جازموریــان در بررســی هــای باســتانشناســی ایــران» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی،
 حافــظ ابــرو ،شــهابالدین عبــداهلل خوافــی؛  ،1378جغرافیــای حافــظ ابــرو ،تصحیــحصــادق ســجادی ،تهــران :میــراث مکتــوب.
 دانشــی ،علــی؛  ، 1391گــزارش بررســی و شناســایی شهرســتان رودبــار جنــوب ،فصــلدوم ،ســازمان میــراث فرهنگــی کرمــان( ،منتشــر نشــده).
 دانشــی ،علــی؛  ، 1388گــزارش بررســی و شناســایی شهرســتان جیرفــت ،حــوزهیســاردوئیه و دلفــارد ،ســازمان میــراث فرهنگــی کرمــان( ،منتشــر نشــده).
 دولفــوس ،اولیویــه؛  ،1373تحلیــل جغرافیایــی ،ترجمــه :ســیروس ســهامی ،چــاپ دوم،مشــهد :انتشــارات نیــکا.
 دهقانســانیج ،ول ـیاهلل؛  ،1382گــزارش بررســی شهرســتان رودبــار ،ســازمان میــراثفرهنگــی کرمــان( ،منتشــر نشــده).
 رازانــی ،مهــدی؛ ســیدمحمد امیــن امامــی ،عبــاس عابــد اصفهانــی؛ « ،1388نگاهــیبــه نویافتههــای باستانشناســی جیرفــت» ،دوفصلنامــه تخصصــی دانــش مرمــت و میــراث
فرهنگــی ،ســال پنجــم ،شــماره ســوم ،شــماره پیاپــی  ،4تابســتان و پاییــز ،صــص.29-40 :
 زمرشــیدی ،حســین؛  ،1387معمــاری ایــران؛ مصالــح شناســی ســنتی ،چــاپ چهــارم،تهــران :زمــرد.
 شفقي ،سيروس؛  ،1381جغرافياي اصفهان ،اصفهان :دانشگاه اصفهان. صفا ،عزیزاهلل؛  ،1372تاریخ جیرفت و کهنوج ،کرمان :مرکز کرمانشناسی. طبــری ،محمــد بــن جریــر؛  ،1383تاریــخ طبــری ،جلــد پنجــم ،چــاپ ششــم ،ترجمــه:ابوالقاســم پاینــده ،تهران :انتشــارات اســاطیر.
 عباســی ،جــواد؛ لیــا امیــری؛ « ،1390تجــارت کرمــان از ســده ششــم تــا هشــتمهـــ.ق .بــا تأکیــد بــر جایــگاه جیرفــت» ،مجلــه مطالعــات ایرانــی دانشــکده ادبیــات و علــوم
انســانی دانشــگاه باهنــر کرمــان ،ســال دهــم ،شــماره نوزدهــم ،صــص .301-320
 علیدادیســلیمانی ،نــادر ،1385 ،گــزارش بررســی و شناســایی باستانشناســیشهرســتان جیرفــت  -حــوزهی اســفندقه ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان( ،منتشــر نشــده).
 علیدادیســلیمانی ،نــادر ،1383 ،بررســی باستانشناســی شهرســتان جیرفــت حــوزهیســاردویه ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کرمــان( ،منتشــر
نشده).
 فاریابــی ،نجمــه و جــواد درینــی؛ « ،1389بــوم شناســی مراتــع منطقــه جیرفــت وکهنــوج» ،ماهنامــه ســبزینه ،ســال پنجــم ،شــماره  ،43خــرداد ،صــص .18-19
 قزوینــی ،زکریــا بــن محمــد محمــود؛  ،1373آثــار البــاد و اخبــار العبــاد ،ترجمــه:جهانگیــر میــرزا قاجــار ،تصحیــح :میرهاشــم محــدث ،تهــران :امیرکبیــر.
 لســترنج ،گای؛ « ،1383جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای خالفــت شــرقی» ،ترجمــهمحمــود عرفــان ،چــاپ ششــم ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 مارکوپولــو ،ایــل مینیوئــه؛  ،1363ســفرنامه مارکوپولــو ،ترجمــه :ســیدمنصور ســیدســجادی ،تهــران :گویــش.
 محمــد ابــن ابراهیــم؛  ،1343ســلجوقیان و غــز در کرمــان ،تصحیــح :باســتانی پاریــزی،تهــران :انتشــارات طهوری.
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 مســتوفی ،حمــداهلل؛ « ،1336نزهــه القلــوب» ،بــه کوشــش :ســید محمــد دبیرســیاقی،تهــران :انتشــارات طهــوری.
 مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد؛  ،1385احســن التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم،ترجمــه :دکتــر علینقــی منــزوی ،چــاپ دوم ،تهــران :انتشــارات کومــش.
 منشی کرمانی ،ناصرالدین؛  ،1362سمط العلی للحضره العیا ،تهران :اقبال. مؤمـنزاده ،مرتضــی؛ فرجــاد باســتانی ،محســن؛ « ،1369مــروری بــر آثــار معدنــکاریباســتانی در ّ
خطــه کرمــان» ،در :مجموعــه مقــاالت کرمانشناســی ،بــه کوشــش :محمدعلــی
گالبزاده ،کرمــان :مرکــز کرمــان شناســی.
 مینورســکی (بــه کوشــش)؛  ،1372حــدود العالــم مــن المشــرق الــی المغــرب ،ترجمــه:میرحسینشــاه ،تصحیــح و حواشــی مریــم میراحمــدی و غالمرضــا ورهــرام ،تهــران:
انتشــارات دانشــگاه الزهــرا.
 نیکنامــی ،کمالالدیــن؛ « ،1385مبانــی نظــری باستانشناســی پهندشــت»،دوفصلنامــه تخصصــی پژوهشهــای باســتان شناســی و مطالعــات میــان رشــتهای ،ســال
دوم ،شــماره ســوم ،بهــار و تابســتان ،صــص  11تــا .24
 وات ،كنــت؛  ،1386مبانــي محيــط زيســت ،ترجمــه :عبدالحســين وهــابزاده ،چــاپنهــم ،مشــهد :جهــاد دانشــگاهي مشــهد.
 وزیــری کرمانــی ،احمدعلــی خــان؛  ،1385تاریــخ کرمــان ،بــه تصحیــح و تحشــیهباســتانی پاریــزی ،تهــران :نشــر علــم.
 یعقوبــی ،احمــد بــن ابــی یعقــوب؛  ،1342البلــدان ،ترجمــه :دکتــر محمدابراهیــم آیتــی،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
- Butzer, K. W., 1980. «Context in Archaeology: an Alternative Perspective», Journal of Field Archaeology, Vol. 7, No. 4, pp. 417-422.
- Green, Kevin, 1997. Archaeology and Introduction, London and New
York: Routledg.
- Madjidzadeh,Y.,2003 Jiroft: The Earliest Oriental Civilization, Tehran:
ICHO.
- Rapp, George, Jr. & Hill, L, Christopher, 1998. Geoarchaeology; The
Earth Science Approach to Archaeological Interpretation, New Haven and
London: Yale University Press.
- Stein Sir Aurel 1937. Archaeological Reconnaissances in North - Western India and South Eastern Iran, London, MacMilland and CO Limited.
- Thomas, J., 2001. Archaeologies of Place and Landscape, in I. Hodder
(ed.), Archaeological Theory Today, Cambridge: University Press, pp. 165186.
- Trivedi, P. R. & Raj, Gurdeep, 1992. Environmental Echology, First
Edition, New Dehli: Akashdeep Publishing House.
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study referring to findings of archeological surveys and historical
approaches in study of written sources have been reviewed. Then
argumentation is done based on the ecological theory proposed by
Kenet Watt and role of five variables of material, energy, diversity, space and time in formation, development and destruction has
been studied. According to archaeological findings Jiroft city was a
moderate city in Kerman province from the beginning of Islam until the fourth century and its expansion began in the fourth century.
Because the most cultural materials of this city are belong to fourth
to eighth centuries. It seems that the most important reason for development of Jiroft was the change of communication path between
Persian Gulf coast and northern part of country. Because Sirjan was
the capital of Kerman province until the fourth century; but, from 4th
century, Bardsir (current Kerman city) became the capital. Also, until this time, Kish and Siraf islands were the most important harbors
of Persian gulf and the main commercial route continued to Sirjan
and to northern part while the fourth century, by change of center of
Kerman state from Sirjan to Bardsir and the importance of Hormuz
harbor instead of, Kish and Siraf the communication route of Hormuz-Jiroft-Bardsir to northern parts were more developed and Jiroft
became the store of imported goods and commercial medium. At the
same time, the Qomadin sector was built at the northeastern margin
of Jiroft city; As pointed out in the Marco Polo. The Indian, Chinese,
Roman, Greek, Ethiopian, Zanzibar merchants lived in Qomadin and
they store their goods at this sector. Then the Seljuk rulers of kerman
focused on Jiroft and it was chosen as their winter capital. There
were also resources and mines which provided raw materials of exported goods and made it more developed. Roads of Jiroft have lost
their security during the battles of the Fars rulers, Shabankareh and
Ghoz and Jiroft lost its importance at this time. But it recovered its
prosperity in the Qarakhataee period. After this, Tamerlane attacked
the south region of Kerman during the 8th century and he destroyed
seven castles in this regions. After that by decrease of importance of
Jiroft–Hormuz route this city slowly became abandoned.
Keywords: Development and Destruction, Ancient Cities, Islamic
City of Jiroft, Cultural Field of Halilrood.
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Abstract
During the first to eighth centuries, Islamic city of Jiroft has been
one of the strategic, important and great areas in cultural field of
Halilrood and Jazmoriyan. Islamic city of Jiroft is located in Kerman province at south-east of Iran and during the Islamic period,
it was one of the five county of Kerman province According to the
political and geographical division. The extent of dispersion of cultural materials and ruins in this city is representative of its prosperity
and importance in Kerman province and its vastness equals to famous cities of that time like Ray, Nishapur, Siraf, Istakhr and Isfahan. The main surface pottery findings at this city are: the pieces of
wares with engraved patterns under glaze, Sgraffito, splashed glaze,
slip-painted polychrome and monochrome wares, Faience with blue
and turquoise and violet glaze, monochrome glaze, moulded design,
lustre wares, and wares with Chinese inscriptions. Also many pieces
of bricks, glasses, metal works, Beads made of precious stones and
stuccos are scattered throughout the city. Also, architecture remains
and plazas are recognizable throughout the city based on the surface
effects. In excavations at this city by Hamideh Choobak in decades
ago a great mosque, markets, one of the Bath houses and industrial
workshops has discovered. The purpose of this research is to explain
the quality of formation, development, abandonment and destruction
of Islamic city of Jiroft during the first to eighth centuries. The main
question is what environmental variables have affected formation,
development and destruction of ancient city of Jiroft in the first to
eighth centuries? Accordingly, the ecological theory proposed by
Kenet Watt is considered and role of five variables of material, energy, diversity, space and time in three phases of formation, development and destruction has been studied. The following hypotheses
have been made in order to clarify the direction of research: material
and space have had the greatest impact on formation and development of Islamic city of Jiroft. Also, space was the main reason for
abandonment and destruction of this city. The hypotheses of this

