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تمدنی کهن

 مردمی خونگرم

 هند کوچک

 زیبا و پهناور

۴



از مملو  که  ایران   شرقی  جنوب  در  زیبا  و  پهناور  است  ای  منطقه  جیرفت 

است طینت  خوش  و  خو  گرم  مردمی  و  مختلف  های  میوه  و  نخل  و  خيرات 

 
گذرد  می  شهر  میان  از  که  هلیل  نام  به  پرآب  ای  رودخانه  با  کهن  است  شهری 

 
است رود  ِکنار  و  آبرفتی  پَست  جلگه  معنای  به  جیرفت  نام 

است رفته  بین  از  سیل  اثر  در  که  است  مکانی  معنای  به  جیرفت  اند  گفته  برخی 

۵



تاریخ نویسان به وجود

باغ های خرما، انـار،

پسـته، گردو، نارنج،

مـزارع صیفی جات،

گندمزارها، مزرعه خربزه،

زیره، نیشکر، حشرات

زیان بخش، مار، پشه،

معادن سرب، مس،

آهن، نقره و سنگ

مغناطیسی در جیرفت

اشاره نموده اند.

۶



۷



۸



مارکوپولو از مشاهده گاوهـای سـفید بسـیار بـزرگ
کوهــاندار، قوچ هــای بــزرگ، نوعــی دراج بــا منقــار

ســیاه و ســفید و چنــگال قرمز در جیرفت نوشته است

۹



تصاویری از حیوانات اهلی

۱۰



تصاویری از حیات وحش 

۱۱



تصاویری از طبیعت

۱۲



تصاویری از عشایر و روستائیان 

۱۳



تصاویری از منابع و سرمایه ها 

۱۴



تصاویری از توسعه و فناوری

۱۵



بـه گفته ی ابـن حوقـل، رسـم مـردم جیرفـت بـر ایـن

بـوده کـه باد ریخته هـای خرمـا را بـه فقیـران و
درمانـدگان می دادند.

۱۶



اریخ ت
۱۷



منطقه باستانی جیرفت (شهر دقیانوس)
۱۸



از جیرفِت کهن با نام طوقه یا بهشت یاد شده است و از سده
های نخستین تا پایان دوره سلجوقی شهری آباد و پرجمعیت و

دارای چهار دروازه با بازار و مسجد جامع و ضرابخانه بوده است

شهر دارای چندین گرمابه بوده است، تمامی این مجموعه و بافت

شهری با پی سنگی و آجرهای ظریف بنا شده است که نشانه ثروت

و آبادانی شهر بوده است
جاده ادویه از آن می گذشته و پخشگاه بازرگانی کاالها بوده است

در این دوران هلیل رود بیش از ۱۵۰ آسیاب را می چرخانیده است
این شهرِ پررونق در یورش پی در پی غزها در سده ششم و هفتم

هجری متروک و از رونق می افتد

 
ویرانه شهر کهن جیرفت در محوطه ای گسترده معروف به شهر

دقیانوس در غرب هلیل رود، به فاصله یک کیلومتری از پل فلزی

هلیل رود به جاده بلوک، شهر کنونی جیرفت قرار گرفته است و به

شماره 503 ثبت آثار ملی است

۱۹



سرگذشت جیرفت، قسمت ۱

جیرفت در گذر تاریخ

ق. . ـ هـ ســال 23  در  یکبــار  جیرفت 

زمان در  دیگـر  بـار  و   عمـر  زمـان  در 

دسـت بـه  ق.  . هـ سـال 31  در  عثمان 

آن از  بعد  و  شـد  فتـح  مسـلمانان 

صفــاری" لیــث  "یعقــوب 

از پــس  بــرادرش "عمــر"،  و   

قـوم و  جیرفـت  اهالـی  ســرکوب 

ق. . ـ هـ سـال 255  در  را  آنجـا  کوفـچ، 

کردند تصرف 

در اواســط ســده چهــارم هــ.ق.
معزالدولــه و عضدالدولــه دیلمــی

جیرفــت را تصــرف کردنــد و آن را به

عنــوان مرکــز سیاســی زمســتانی

برگزیدنــد. 

پـس از تضعیـف آل بویه در سـده پنجـم

هــ.ق. اقـوام مهاجـم کوفـچ، جیرفـت را
غـارت کردند.

در سـال ۴۴۳ هــ.ق. "ملـک قـاورد"
سـلجوقی بـه جیرفـت حملـه کـرد و

مقاومــت کوچنشــینان کوفــچ را در هــم

شکســت  و توانست امنیت را در جیرفت

حاکم کند.

 

سرگذشت جیرفت، قسمت ۲

۲۰



سرگذشت جیرفت، قسمت ۳

آبادانـی جیرفـت در دوره حکومـت

سلجوقیان افزایش یافت

در این دوره کاروانسـراها، مسـاجد و

مـدارس بسـیاری در ایـن شـهر سـاخته شـد

ّبعـد از "ارسالنشـاه" و جانشـینان او دوران

ضعـف سـلجوقیان آغـاز شـد

از سـال ۵۶۲ هــ.ق. تا سال ۵۸۲ این شهر در

اثر بیماری و اختالفات داخلی چندین مرتبه

غارت شد و بسیاری از روستاهای آن ویران

شدند

ـان "ترخـ حکومــت  دوره  در  آن  ز  ا پس 

رونق جیرفـت  یــی"  قراختا تــون  خا

دوره یـن  ا در  زیـادی  محصـوالت  و  گرفت 

ادر ـ صـ نواحــی  دیگـر  بـه  جیرفـت  ز  ا
میشـد.

 
قمری هجری  هفتم  سده  اواسط  در 

و شد  فتح  مغوالن  دست  به  جیرفت 

اواخر در  و  نماند  باقی  بیش  ای  به  خرا

هفت امیرتیمور،  ِن  سپاهیا هشتم  سده 

آتش به  کرمان  جنوب  در  ا  ر قلعه 

کشیدند.

 
دیگر ر،  اگوا ن تفاقاِت  ا این  ز  ا پس  واقع  در 
در و  نشد  مطرح  شهر،  عنوان  به  جیرفت 

با کنده  پرا جمعیتی  جیرفت  ز  ا قاجار  دوره 

شده برده  نام  کتوک  و  ر  َپ کَ ز  ا هایی  خانه 

است

سرگذشت جیرفت، قسمت ۴

جیرفت در گذر تاریخ

۲۱



دست کم این شهر از سده نخستین

دوران اسالمی رونق و شکوفایی

اقتصادی داشته و با تمدن های مهمی

همچون چین - هند - بین النهرین -

خراسان - فارس در ارتباط بوده است و

شکوفائی آن تا دوران سلجوقی ادامه

داشته است

یافته های باستانشناسی نشان از

جامعه ای مرفه و ثروتمند در جیرفت

بوده است که فشردگی آثار، گویای

بافت فشرده شهری با تأسیسات مهم

شهری است

کالن شهری با مردم سرزنده و سروتمند

که به علت ثروت، همواره تهدید و

چپاول شده است.

در اکتشافاتی که در محوطه شهر دقیانوس انجام
شد مشخص شد جیرفت شهری پیشرفته و دارای

محله های صنعتی و کارگاه های تخصصی سفالگری

بوده است

۲۲



ا ب تجارت  رای  ب جیرفت  ه  ا گ در ن ب میناب  شهر 

طریق ز  ا چینی  ظروف  و  وده   ب چین  کشور 

میشده رسال  ا کشور  م  تما ه  ب جیرفت 

 
منطقه ز  ا مده  آ دست  ه  ب ِئ  ا اشي و  ظروف 

ين ا غني  تمدن  و  فرهنگ  گر  ن ا ي ب انوس  دقی

است سرزمين 

۲۳



به گفته برخی پژوهشگران، جیرفت همان سرزمین
افسانه ای آراتا، پادشاهی گمشده در عصر برنز است

بنابر متون به دست آمده از هزاره سوم پیش از میالد، آراتا
پایتختی کامال پر زرق و برق و تجمالتی با یک دژ مستحکم بوده

که برج و بارو های آن با الجورد ساخته شده بود و برجهای آن با
آجرهای سرخ روشن در آسمان می درخشیده است

 
تولیدات هنری اقوام آراتا آنچنان باشکوه و هنرمندانه بوده

است که در ۲۵۰۰ قبل از میالد، یکی از پادشاهان سومری به نام

انمر کار پیغامی برای حاکم آراتا فرستاده و درخواست اعزام

جمعی از نخبگان هنری و صنعتگران آنجا را به پایتخت خود

نموده است

۲۴



حماسه  گیلگمش از کهن ترین حماسه های  بشری است

 
 گیلگمش  اسطوره ی رام کننده حیوانات در میان اقوام بین

 النهرین بوده که داستان او در کتیبه های ِگلِی بین النهرین آمده
 

شواهد و کشفیات تاریخی در منطقه هلیل، گواه آن است که

 خواستگاه این اسطوره باستانی، سرزمین جیرفت بوده
 

ارزیابی یافته های منطقه باستانی هلیل رود نشان می دهد که

برخی از مهمترین نقش مایه های اساطیری و مهرهای تمدن بین

النهرین همچون «رام کننده حیوانات» و «گیاه جاودانگی» که از

داستان گیلگمش الهام یافته اند، دست کم هزار سال قبل از آن

در تمدن جیرفت استفاده شده است
 

بعالوه،وجود مراودات تجاری میان پادشاهان سومری و تمدن

آراتا که به احتمال زیاد همان تمدن جيرفت است دلیل دیگری
است بر پیشینه کهن تر تمدنی که از ۵۰۰۰ سال قبل از میالد در

مناطق جنوب و جنوب غربی ایران وجود داشته است
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بازی ابزار 
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رود هلیل  ه  ن رودخا ه  ب گذشته  در 

شده  می  گفته  رود  هری 

ا ب خروشان  ای  ه  ن رودخا رود  هری 

است وده  ب ئمی  دا و  ر  ا بسی آب 

۳۳



از تاجران و دانشمندان
قرن ۴ هجری بوده و به

علم نسب شناسی و

حدیث تسلط داشته

است 

دانشمندان شیعی و سنی

از ایشان حدیث نقل کرده
اند

او استاد عقاید حنبلی
شیخ عبدهللا انصاری و 

 استاد طاقی سجستانی
بوده است

شیخ صدوق مستقیما از او

حدیث نقل نموده است

ابوالحسن علی بن احمد

جیرفتی

موسی بن عمران

جیرفتی

ز ا د  ن ت ر ا ب ع الن  ا ه  ب ا  ت مری  ق هجری  م  و د رن  ق مای  ل ع ه  ل جم ن م

ی، ت ف ر ی ج محمد  ن  ب عیل  ا سم ا  ، تی  ف ر ی ج ی  ل ا ع م ل ا و ب ا خ  شی

ن ب حمد  ا ی،  ت ف ر ی ج یدهللا  ب ع ن  ب حة  طل ی،  ت ف ر ی ج ی  ن ا م ر ک ج  ر ف ل ا و ب أ

خ شی ی،  ت ف ر ی ج حمد  ا ن  ب ی  ل ع ی،  ت ف ر ی ج عباس  ل ا و ب ا ی،  ت ف ر ی ج ر  م ع

د سی خ  شی  ، ن و ر ا ه ن  ب محمد  ی،  ت ف ر ی ج اس  ب د عیل  ا سم ا

ه  ا ر ث طاب  مصحفی  خ  شی ی،  موسو سم  ا ق ل ا و ب ا

اشیائ کشف شده در منطقه دقیانوس و کتیبه هایی که در

دژ منطقه ُکنار صندل کشف شده است به خوبی بيانگر علم
و هنر مردم  جیرفت در دوران باستان است.

 
سازه های هنرمندانه و نقوش زیبا و پر رمز و راز و خطوط

نگاشته شده بر الواح گلی به خوبی بيانگر این موضوع است

هنرمندان و صنعتگران جیرفتی آنقدر ماهر بوده اند که مورد

تمجید پادشاهان سومری بوده اند

شاعران و حماسه سرایانی پر اندیشه که حماسه ی گیلگمش

را سروده اند
دانشمندانی که خط را اختراع کرده اند

مهندسانی که شهری همچون دقیانوس را مهندسی کرده اند

عالم قرن پنجم هجری

قمری

۳۴



گردشگری

۳۵



بندر دوساری

منطقه مهروئیه

۳۶



منطقه دهبکری

آبشار دلفارد

۳۷



تخت سرتشتک بُندر هنزا

 سلطان سید احمد درب بهشت

۳۸



 موزه باستانشناسی جیرفت

شهر باستانی دقیانوس

۳۹



 تپه باستانی کنارصندل

قلعه باستانی منوجان
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صنایع دستی
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 در کتیبه های
یافت شده در بین

ز هنر لنهرین ا ا
ر و هنرمندی بسیا

مردم جیرفت
تمجید شده است

فرش جیرفت 

دوره صفوی

۴۲



۴۳



۴۴
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