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  دداشتن فرھنگي ارتباط النھرينبین و سند رود حوزه با سوخته شھر و جیرفت
  

ھاي كشف شده در حوزه  مقايسه میان نقش و نگارھاي ظروف سفالي، سنگي، اشیا مفرغي و مھره
النھرين، نشان از ارتباط فرھنگي بسیار گسترده  و شھرسوخته با حوزه تمدني رود سند و بین) جیرفت(رود ھلیل

  .اين دو حوزه فرھنگي به يکديگر دارد
 

  
  

ھمايش يك روزه چھار "شناسي كنارصندل جیرفت سخنران  شناس و عضو ھیات باستان ، باستان"نادر سلیماني"
ھاي ھنر  مقايسه نقش مايه«: در دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گفت" فصل كاوش در كنار صندل جیرفت

و  تزئیني و آثار تزئیني كشف شده در شھر سوخته روي ظروف سفالي، سنگي، اشیا مفرغي، مھره ھاي
رود،  جیرفت با كشورھاي پاكستان، افغانستان و حتي عمان نشان از ارتباط فرھنگي گسترده تمدن حوزه ھلیل

  ».النھرين دارد شھر سوخته و بم پور با حوزه رودخانه سند و حتي خیلي دورتر بین
   
ھزار سال پیش بسیار  دھد كه ھنر حجاري در ايران در پنج آثار كشف شده در جیرفت نشان مي  بررسي 

شناسي، ھنر به كار رفته روي اشیا كشف شده  بر اساس شواھد باستان. است النھرين بوده پیشرفته تر از بین
وج ھنر از ايران به اين منطقه النھرين مديون ھنرمندان ايران است و ا در قبور سالطین نشان مي دھد که بین

  .رفته است
   

. بازرگاني بین مناطق دارد_شناسي نشان از يك ارتباط گسترده فرھنگي و تجاري  شواھد باستان«: وي گفت
  ».است جیرفت و شھر سوخته كامال مشھود  اين ارتباط بويژه بین

   
ان مي گذرند و پیش از اين تصور مي شد که دو رود مھم و بزرگ ھلیل رود و بم پور از شرق و غرب جلگه جازموري

محوطه ھاي باستاني جلگه جازموريان نیز مانند ديگر محوطه ھاي باستاني استان سیستان و بلوچستان متاثر 
شناسان دريافتند که اين منطقه باستاني کامال متاثر از حوزه  از فرھنگ بم پور باشد اما در کمال تعجب باستان

  .که يکي از فرھنگ ھاي مھم استان کرمان محسوب مي شودتمدني ھلیل رود است 
   

شناسي دانشگاه زابل و انجمن دوستداران میراث  اين ھمايش توسط دانشجويان باستان«: سلیماني گفت
كرد اما  در اين ھمايش بايد دكتر مجیدزاده سخنراني مي. فرھنگي متشكل از دانشجويان جیرفتي برگزار شد

ر در خارج از كشور ھستند من به نمايندگي ايشان سخنراني كردم وگزارش چھارسال چون ايشان در حال حاض
  ».دستاوردھاي كاوش در كنارصندل را به دانشجويان و عالقمندان ارائه دادم

   
آثار مشابھي كه در جیرفت و شھر سوخته بدست آمده است نشان مي دھد در گذشته بین اين دو محوطه 

مشابھت میان اشیاء بدست آمده از جیرفت و شھر سوخته حتي . ود داشته استباستاني ارتباط فرھنگي وج
  . در تكنیك ساخت نیز مطابقت دارد

   
باشد اما " ارت"دادند كه شھر سوخته ھمان شھر  شناسان احتمال مي ھاي شھر سوخته، باستان پیش از كاوش

  .جیرفت بوده استرود و شھر  حوزه ھلیل" ارت"ھاي جیرفت نشان داد كه محل شھر  كاوش
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چون استعداد  ھاي شھر جیرفت برپايي نمايشگاھي از عكس، پخش فیلم از توانمندي«: سلیماني گفت
ھاي كنارصندل از  ھاي فرھنگي و تاريخي، بخش فیلم مستند كاوش كشاورزي شھر، جاذبه گردشگري و جاذبه

  ».ھاي جنبي اين ھمايش بود كه با استقبال خوبي روبرو شد برنامه
  


