
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1027:کدمقالهجغرافیاي تاریخی سرزمین مکران

کنارك-جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش

مکرانسرزمین جغرافیاي تاریخی 
2راضیه شجاع قلعه دختر، 1دکتر علی غفرانی

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی1
دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی2

چکیده
این . شده بودباستانی مکران در جنوب شرقی فالت ایران یکی از بخشهاي مهم این سرزمین بود که مرزهاي آن از کرمان در غرب تا حدود سند در شرق کشیده منطقه

هاي مختلف تاریخی به ست که در دورههایینام... ماکا، میکا، موکران، گدروزیا، ژدروزیا و. محدود بود) عمان(ناحیه وسیع از شمال به سیستان و از جنوب به دریاي مکران 
این مقاله با عنوان جغرافیاي تاریخی ناحیه مکران سعی در بررسی حدود جغرافیایی مکران، معرفی و شناسایی شهرها و آبادیهاي این . شده استاین ناحیه اطالق می

.تحلیلی دارد-این ناحیه با روش توصیفی... و ناحیه به همراه شرح دقیقی از شرایط آب و هوایی، محصوالت، جانوران، معادن 
جمله فَهرِج، کیج، گستردگی مرزهاي این ناحیه و موقعیت خاص جغرافیایی آنجا در کنار دریاي عمان، کویر و مرز سیستان سبب شده بود تا شهرهاي این ناحیه از

فراهم ... و زمینه براي کشت انواع محصوالت سردسیري و گرمسیري مانند خرما، لیمو، انبه، انگور وشرایط آب و هوایی متنوعی داشته باشند ... پنجگور، بندر تیز، قُصدار و 
این تنوع آب و هوایی و . هاي مختلف جانداران و حیوانات اهلی و وحشی بودندکوهها و بیابانهاي این ناحیه عالوه بر وجود انواع معادن غنی در خود، زیستگاه گونه. باشد

.مشهور شود» هندوستان کوچک«به ث شده بود این ناحیه محصوالت باع

.ماکا، گدروزیا، تیز، پانیذ:واژه هاي کلیدي

:وجه تسمیه.1
کرانکرانمغرب به کویر و که از جنوب به دریاي عمان، از شمال به سیستان، از شرق به ناحیه سند و ازاست سرزمینی در جنوب شرقی فالت ایران یا م

.شدکرمان محدود می
در این اسناد، ایالت مکران . داریوش در بیستون کرمانشاه و تخت جمشید فارس استکتیبهذکر شده، هادر آننام ایالت مکران ی که هایترین سندقدیمی

هاي مرادي غیاث آبادي، رضا، کتیبه(.شده استامپراتوري هخامنشی معرفی3ساتراپیبه عنوان چهاردهمین )Maka(»ماکا، مکا«، »مکه«به شکل 
در کتاب . اندضبط کردهها یعنی سرزمین میکی» میکیان«و » میکیا«را به شکل یونانیان آن) 145، ص2، پیرنیا، ایران باستان، ج209- 194هخامنشی، ص

)634ي تاریخی ایران باستان، صمشکور، جغرافیا(. ضبط شده است» نهماکاره«استفان بیزانسی نام این ناحیه به شکل 
بنابراین . گفتندمیماکاي یا موکايبه آنان ها است که یونانی4مشتق از نام یک قوم دراویديمکران«: نویسدبارتولد درباره وجه تسمیه مکران می

اعتقاد هرودوت مورخ به )203جغرافیایی ایران، صبارتولد، تذکره (.»باشندگذاشته سرزمین روي این نیست که قومی از اقوام آریاییاسمیمکران
ساکنان اولیه ،گفته کسیلینگبنا به) 192، ص3هرودوت، تاریخ هرودوت، ج(.استبوده» ماکاها«یا» هاموکی«مکران مسکن قوم) م.ق425.د(یونانی

به ن غلبه یافتند،بر آناقوم گدروزي نامها بهآریاییاي از شاخه،ناحیهپیش از ورود اسکندر به این .بودند» هاپاریکانیوي«دراویدي و »هايمکه«مکران 
بلوکباشی، علی، مقاله بلوچ . (به سوي کرانه دریا از خلیج فارس تا عربستان رفتند و بخشی در مسکن اولیه خود باقی ماندند» هامکه«این ترتیب بخشی از 

)503، ص12المعارف بزرگ اسالمی، جدر دایره

بندي این تقسیم.هخامنشی و یکی از هفتاد و دو بخش حکومت سلوکیان بوددولتها یکی از بیست ایالت ساتراپی، ساتراپیال در اصطالح یونانی. استان.3
.ذیل ساتراپیدهخدا،.در دوره ساسانیان نیز دنبال شد

گابریل، آلفونس، . هاي تیره پوست درآمیختندها، آنان با دراویديپس از ورود آریایی. ها بودندقاره هند پیش از آریاییها ساکنان بومی شبه دراویدي. 4
237تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، ص
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ترکیب ،Maka+ aranya/irina)زبان سانسکریت به معناي باتالق استدر(ایرینهارینه یا+برآنست که مکران از دو واژه مکه1ژنرال سرپرسی سایکس
او معتقد است از آنجا که مکران در گذشته به کثرت باتالقها معروف بوده و از نظر طبیعی شبیه ناحیه . یافته که به معنی سرزمین باتالقها یا تاالب است

توان گفت مکران مرکب صورت میکنند، در این تلفظ می»مکَران«ه شکلباشد و در حوالی سند نیز مکران را بکه در نزدیکی آن واقع است، می» کچران«
ران را به مک)م.قرن سوم ق(در دوره اسکندر مقدونی)122هزار میل در ایران، صسایکس، سفرنامه یا ده( .است) به معنی باتالق(ران +از دو کلمه مکا

مکران را مرکب از دو 2اساس سرتوماس هلدیخهمین بر . نامیده بودندichthophagy)ماهیخوران(ایختیوفاگیمناسبت مجاورت با دریا ایختیوفاجی یا
سایکس، همانجا، براي اطالع بیشتر به (.دانسته که به تدریج در اثر کثرت استعمال تبدیل به مکران شده است» ماهیخوران«کلمه ماهی و خوران یعنی 

بنا به گزارش نئارخوس ) .مراجه کنید387، ص1896ریل، هلدیخ، روزنامه انجمن جغرافیاي سلطنتی،آو»سخنی چند پیرامون اوضاع قدیم مکران«مقاله 
کردند که آنها در کلبه هاي محقري زندگی می. از حیث تمدن بسیار پایین بودند«هاي ساحلی با مردمی برخورد کرد که سردار اسکندر، او در سرزمین

آنچه . »آمدو با حفر چاه به دست میبسیار شورناآب آشامیدنی آن. وداین مردمان باز استخوانهاي نهنگ بود و تعدادي گوسفند تنها داراییناهاي آنتیر
ماهی که گوشت احشامشان نیز طعم در این ناحیه توجه او را جلب کرده بود، استفاده فراوان آنان از ماهی حتی به عنوان خوراك دامهایشان بود به طوري

و در هنگام خشکسالی هیچ غذایی جز آبزیان نداشتند، لذا یونانیان این مردم را ایختیوفاگی ن ناحیه بیشتر خوراکشان ماهی بود شاید چون مردم ای. داشت
)781، سیسیلی، دیودور، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی، ص112سجادي، باستان شناسی و تاریخ بلوچستان،صسید(.یعنی ماهیخوران نامیدند

- می) همان زرنج واقع در ایالت سیستان(را قسمتی از درنگیاناو آننیز معروف بودGedrosiaسیازیا ـ گدرواین ناحیه در میان یونانیان با نام گدرو
اي از که شاخهDarosia»دروسیایوي«گدروزیا از نام قوم احتماالً . شدالبته باید گفت گدروزیا بیشتر نواحی داخلی و دور از ساحل را شامل می. دانستند

به اما)203بارتولد، تذکره جغرافیایی ایران، ص(؛دتسلط یافته بودنآنجابر مکراناین قوم پس از غلبه بر ساکنان اولیه . ها بودند، گرفته شده بودآریایی
رسیدند، آنجا را با نام مکران که اعراب به این منطقه چنانکه هنگامی؛دیمی مکا در اذهان باقی ماندنام قگدروزیا کاربرد چندانی نیافت و رسد نظر می
)42نیکبختی، سعید، آهنگ بلوچستان، ص(.کنندتلفظ می» مکُّران«خود بلوچها مکران را به شکل . ندشناخت

شد، ختم می) عمان(و از جنوب به دریاي اریتره3را که از غرب به رودآرابیوسترین بخش آنشرقی:اندمنابع یونانی مکران را شامل سه بخش دانسته
نئارخوس سردار اسکندر در هنگام عبور از این . آنان تنها اقوامی بودند که در برابر اسکندر ایستادگی کردند. گفتندها میاوریتایی یعنی سرزمین اوریتان

توان اینگونه نیز تفسیر کرد؛ اوریتایی به یاوریتایی و اراباه را م)223رائین، اسماعیل، دریانوردي ایرانیان، ص(.کرده استیاد» اراباه«منطقه از آنجا با نام 
بخش دوم . رسدمعنی سرزمینی در کنار دریاي اریتره و اراباه سرزمینی در مجاورت رود آرابیوس، که با توجه به موقعیت جغرافیایی آنجا درست به نظر می

- نواحی داخلی و صحراها و بیابانهاي دور از ساحل بود، گدروزیا میو بخش سوم را که شامل. انددانسته) ماهیخوران(را ایختیوفاجی منطقه ساحلی که آن
.گفتند

در دوره ساسانیان به ) 17مشکور، کارنامه اردشیر بابکان، ص.(آمده است» موکرستان«یا » مکرستان«در کارنامه اردشیر بابکان نام این ناحیه به شکل 
- کوش و کوس که نام قومی در شرق بوده و پیش از بلوچها در این ناحیه می،گوشاناز کلمهگفتند که احتماالًمی» کوسون«طور کلی این ناحیه را 
)503، ص12المعارف بزرگ اسالمی، جبلوکباشی، دایره(.زیستند، گرفته شده بود

ضبط کرده Kesmacran»مکورانکس«مارکوپولو که در اواخر قرن سیزدهم میالدي هنگام مراجعت از چین از حدود مکران عبور کرده، نام آنجا را 
در اینجا ذکر این نکته ضروري است که مارکوپولو گاهی در معرفی منطقه و سرزمینی، نام دو شهر بزرگ و مهم آن )214مارکوپولو، سفرنامه،(.است

، در معرفی مکران نیز همین عمل را تکرار را براي معرفی قهستان آورده» تون و قاین«منطقه را با هم و براي معرفی یک مکان بکار برده است؛ چنانکه 
نظر بارتولد بر این است که نویسندگان قرون سیزده تا پانزده میالدي غالباً براي تسمیه تمام . را براي مکران به کار برده است» مکوران«و 4»کس«کرده و 

ی و جنوب شرقی ایران را بسیاري از نقاط ایران خصوصاً نواحی شرق، به ایرانشش سفرطی کهانگلیسو نظامی سرپِرسی سایکس مأمور سیاسی . 1
.طق زیادي از ایران براي دولت انگلیس تهیه کردای درباره منگزارشهاي مفصلو کردسیاحت

.در قرن نوزدهممأمور رفع اختالفات و تمدید حدود مرزي ایران و افغان و بلوچستان انگلیس. 2
سجادي، باستان شناسی و تاریخ بلوچستان، ك سید.براي اطالع بیشتر ر. به احتمال قوي همان رود مهران یا سند استArabisآرابیوس یا آرابیس. 3

90ص
.کس یا کیج نام یکی از شهرهاي بزرگ ناحیه مکران است که زمانی مرکز این ناحیه بود. 4
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نامیده » مکورانکس«و به همین جهت مارکوپولو این ناحیه را )203ران، صبارتولد، تذکره جغرافیایی ای(کردندایالت، کلمه کیج و مکران را استعمال می
.است

واقع در جنوب (گدروزیا را جیرفت کنونینی پاریزي که خود اهل کرمان است،دکتر باستا. نویسندگان معاصر نیز نظرات مختلفی در این باره دارند
منبع به اند، با منابع تاریخی منطبق نیست؛ و از آنجا که ایشان براي این ادعاي خود ارائه کردهدالیلی که ایشان . دانسته نه صحراي مکران) استان کرمان

بنا به . عالقه به موطن و دفاع از هویت تاریخی کرمان بوده استرفت که ادعاي ایشان بیشتر به سببتوان نتیجه گاند، میموثقی براي این ادعا ارائه نکرده
بنابراین صحراي میان هند و . ا شدندر پس از گذشتن از صحراي وحشتناکی که شصت روز در آن سرگردان بود، وارد گدروزیاسک«،تر باستانیدکگفته 

. مخصوصاً که سرزمین گدروزیا آباد و پرنعمت بوده و اسکندر پس از پیمودن صحرا، در آنجا به آب و غذا دست یافته است. »گدروزیا باید مکران بوده باشد
هاي تاریخی، این سرزمین آبادترین و پرنعمت ترین ناحیه کرمان بوده گدروزیا باید جیرفت و رودبار کنونی بوده باشد؛ چرا که بنا به نوشتهپس سرزمین 

تها والی: جِردوس(.دلیل دیگري که او براي این ادعا آورده، قول یاقوت حموي است که نام جیرفت را در کتابش به صورت جردوس ثبت کرده است. است
دکتر باستانی معتقد ) 38،ص2و متن فارسی با ترجمه علینقی منزوي، ج124،ص2البلدان، جمن اعمال کرمان، قصبتها جیرفت، یاقوت حموي، معجم

صحراي است و این را دلیل خوبی دانسته که ناحیه گدروزیا همان جیرفت و رودبار بوده نه » گدروزیا«یا » گدروز«است، جردوس معرب و محرف همان 
، تصحیح باستانی پاریزي، )تاریخ ساالریه(حواشی تاریخ کرمان، وزیري. ك. ر(.مکران و بلوچستان که سرزمین جداگانه و کامالً متمایز از آن بوده است

)553، باستانی پاریزي، تالش آزادي، ص10ص
دان شرحی درباره پسوند ماه در نامگذاري شهرها و مناطق توسط نیز در کتاب سبک شناسی خود با استناد به معجم البل) ملک الشعراء(تقی بهارمحمد

کران که از چین و ماهشمارند؛ مثل ماهاعراب هر محلی را که انبار خواروبار و نعمت محلی یا استانی قرار گیرد، ماه آن استان می: نویسداعراب آورده و می
اگر این تفسیر درست باشد ) 26، ص1شناسی، جسبکمحمدتقی، بهار، (.فسیر کرده استاختراعات حمزه اصفهانی است و ماچین و مکران را اینگونه ت

انبار خواروبار و نعمت ،بهارآقاي بوده در حاشیه دریا که به قول مکران در اصل ماه کران بوده است و بعد تبدیل به مکران شده است و به معنی سرزمینی
:دانستي آقاي بهاراین ادعاايدي برآورده که شاید بتوان به عنوان سنبی فاتح مکران غلتَمروعبنمکَیاقوت شعري را از ح. منطقه ساحلی بوده است

رانَـکـن مم مـجاءهیءفَـیر فخر                  بِـل غرامشبع االَد اَقَلَ
د صفر الشتاء من الدخانوقَهد                 ـسبغه و جد مـعم بتاهاَ

...یـذم و السنانـفی یـالسیوـلی                  یش فعـالیذم الجی ـفان
. در حالیکه در زمستان بدون دود و دم مانده بودند. غنیمت و قسمت آنها بعد از گرسنگی و رنج رسید. بیوه زنان از بهره و غنایم مکران سیر شدند: مضمون

)179، ص5البلدان، جیاقوت، معجم(...کردسپاه هرگز عمل من ونیزه و شمشیرم را سرزنش نخواهند 

:حدود جغرافیایی ناحیه مکران.2
شک، اما بدون. هایی بوده استنشده که مکران دقیقاً شامل چه قسمتمشخص، در آن آمدهمکرانکه نامسنديترین قدیمیدر کتیبه بیستون

.آمده استبلوچستان ساحلی یعنی بلوچستان جنوبی ایران و بلوچستان ساحلی پاکستان بخشی از مکران به شمار می
شدند یا آنها سرزمینهاي مستقلی به شمار درباره اینکه آیا والیات طوران و بدهه که در مجاورت ناحیه مکران بودند، نیز بخشی از مکران محسوب می

توان دید که آنها اما با تأمل بیشتر می. اند؛ زیرا که هیچ یک از منابع صریحاً طوران و بدهه را بخشی از مکران ندانستهپاسخ دقیقی دادان تونمی،رفتندمی
یل این ناحیه اند، چنانکه در ذکر شهرهاي دیار مکران، شهرهاي نواحی طوران و بدهه را هم ذنیز به طور تلویحی یکی بودن این سه ایالت را قبول داشته

مثالً از . اندشده، نیز سخن گفتهاند و یا در بیان اوضاع طبیعی و محصوالت و مزروعات مکران، از محصوالت و کاالهایی که از این دو ناحیه صادر میآورده
یاقوت، (را از بندر تیز تا قصدار دانستهیاقوت طول ناحیه مکران. اندیافت، یاد کردهفانیذ و انگور قصدار یا از شترهاي بختی که در بدهه پرورش می

را ) مرکز ایالت بدهه(اي از مکران دانسته و یا دمشقی در نخبه الدهر، قندابیلواین نشان دهنده آن است که او طوران را ناحیه)179، ص5البلدان، جمعجم
البدهه را ذکر کرده که بنا به گفته او در بیابانی خشک و فراخ از جمله شهرهاي غیرساحلی ناحیه مکران دانسته که گذرگاه هند است و همچنین شهر 

.منابع بسیار استنمونه این اختالف آراء در) 298الدهر فی عجایب البر و البحر، صدمشقی، نخبه(.واقع بوده است
من این «:نویسدمقدسی در این باره می. ندامتون جغرافیایی مکران را همراه با طوران و بدهه به عنوان بخشی از سرزمین پهناور سند ذکر کردهبرخی

(»...شدها به یکدیگر پیوسته بابرآن افزودم تا سرزمین،ام، مکران را نیز که نزدیک و چسبیده بدان استرا به پنج خوره بخش نموده)سند(سرزمین
ناحیتی است که مشرق وي رود مهران ، «نویسنده حدود العالم نیز مکران را بخشی از ناحیه سند دانسته و آورده )358التقاسیم، صمقدسی، احسن

نیز اصطخري) 364حدودالعالم، ص(»...جنوب وي دریاي اعظم، مغرب وي ناحیت کرمان و شمال آن بیابانی ست که به حدود خراسان پیوسته است
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الممالک، اصطخري، مسالک(.بدهه استطوران ود آورده که شامل شهرهاي هند، مکران،را در جدولی گرتمامی شهرهاي سند و اطراف و نواحی آن
)170ص

کرمان و کوههاي از شمال به سیستان، از شرق به دره سند، از غرب به : توان حدود جغرافیایی ایالت مکران را اینگونه دانستدر یک ترسیم کلی می
، از غرب )مهران رود(را از شرق به رود آرابیوس) گدروزیا(یونانیان نیز مرزهاي مکران . قفص و از جنوب به دریاي عمان و اقیانوس هند محدود بوده است

.دانستندحدود میم1)سیستان و خراسان(و از شمال به درنگیانا و آریا) عمان(به دماغه جاسک و کرمانیا، از جنوب به دریاي اریترا
یکی از . ها به ویژه آسیا نیز کشیده شدتحوالتی که در اروپا رخ داد، میدان رقابت کشورهاي اروپایی به دیگر قارهدر قرن نوزدهم در نتیجه 

ندوستان، سرزمینهاي مجاور ها براي تسلط بر هدر جریان رقابت اروپایی. هاي اروپایی داشت، هندوستان بودهایی که اهمیت زیادي براي دولتسرزمین
ها که توانسته بودند، دست دیگر رقیبان خود را از انگلیسی. یکی از این نواحی مکران بود. آنجا به عنوان معابر دسترسی به آن سرزمین، اهمیت ویژه یافتند

از این زمان . شمال غربی آنجا تشکیل دهندهندوستان کوتاه کنند، تصمیم گرفتند براي امنیت بخشیدن به مرزهاي هند، منطقه حایلی در مرزهاي
در نتیجه مداخالت و تقسیم بندیهاي دولت انگلیس در جنوب ایران بخش وسیعی از منطقه مکران از . دخالتهاي انگلیس، درامور داخلی مکران آغاز شد

مکران کنونی در ایران . در کشور پاکستان واقع استکشور ایران جدا و به عنوان مکران هند، ضمیمه دولت هندوستان شد، که در حال حاضر این بخش 
این ناحیه کوچک از شمال به سراوان و . شودناحیه کوچکی در جنوب بلوچستان است، که تنها بخشی از منطقه وسیع مکران در قرون گذشته را شامل می

.مغرب به بشاگرد در استان کرمان محدود استو از) واقع در بلوچستان پاکستان(بمپور، از جنوب به دریاي عمان، از مشرق به کالت 
.کرمان تا حدود هند کشیده شده بودهايمنطقه مکران مورد بررسی در این پژوهش همان مکران تاریخی است که از مرز

:نواحی و شهرهاي دیار مکران.3
، )بربور(، بمپور)طیس(، بندرتیز)پنْجبور، قیربون(فَنزبور : عبارتند ازترین شهرهاي دیار مکران که در بیشتر متون جغرافیایی از آنها نام برده شده عمده

گفته شد که اکثر منابع نام شهرهاي ). خاش(، مشکی، قُنْبلی، اَرمابیل، خواش)فَهرِج(، بِند، فَهلْفَهرِه)گه(، راسک، اصفَقه، بِه)دزك(، درك)کیج(قَصرِقند، کیز
، )گنداوي(قصدار، کیزکانان، قندابیل: اند، اگرچه درباره انتساب آنها به این ناحیه اختالف است، از جملهرهاي مکران ذکر کردهطوران و بدهه را هم ذیل شه

...ماسکان و

اوضاع طبیعی.4
:شرایط آب و هوایی.4- 1

تنها ثروت چندانی براي جلب توجه شاهان نداشت، اند که نهبیشتر منابع تاریخی و جغرافیایی، مکران را به صورت سرزمینی خشک و بایر توصیف کرده
همچنین .اندشد، بسیار خطرناك و غیرقابل کنترل بود و صحراهاي آنجا را از لحاظ طبیعی دنباله کویر دانستهبلکه راههایی که به این ایالت منتهی می

آریان مورخ یونانی . اندرت بیابانی خشک و غیرقابل تحمل به تصویر کشیدهاند، آنجا را به صومورخانی که داستان عبور اسکندر از این منطقه را نقل کرده
ها شکل شرحی از این سرزمین و خشکی آن و روش به دست آوردن آب از طریق حفر چاه در مسیر سیالبهایی را داده که در هنگام بارانهاي تند و رگبار

همچنین به گیاهان » .قطعات سبز و حاصخیز بطور پراکنده در بعضی نقاط وجود دارد«: ویدگگرفتند، او خوراك اهالی را خرما و ماهی ذکر کرده و میمی
هاي خاردار بزرگی در آنجا و کثرت بادهاي موسمی اشاره کرده و از عدم نگهداري لشکري بزرگ در آنجا و تلف شدن قسمت بزرگی دارویی و معطر و بوته

صرف )635، مشکور ، جغرافیاي تاریخی ایران باستان، ص263-260آریان، لشکرکشی اسکندر، ص(.ستاز افراد و حیوانات اردوي اسکندر سخن گفته ا
اند، نخستین اطالعاتی که از اوضاع طبیعی این ناحیه در منابع دوره اسالمی موجود است، نظر از منابع یونانی و یا کتابهایی که سفر اسکندر را شرح داده

نخستین گزارش را طبري آورده که این منطقه را از زبان . شدندست که از طرف مرکز حکومتی به این منطقه اعزام میگزارشهاي فاتحان و کارگزارانی
ست که دشت آن کوه، آب آن ناگوار، سرزمینی«: صحار در پاسخ به سوال خلیفه درباره آنجا گفت: براي خلیفه دوم عمر توصیف کرده است2صحار عبدي

مترادف خراسان و سیستان ذکرشده »فَرجان«االصناف واژه اند،در تکملهبعضی منابع تاریخی خراسان وسیستان را یک ناحیه محسوب کرده . 1
505، ص1سعید،تکمله االصناف، جمحمدبنبنکرمینی، علی.است

از خلیفه ت تا از کیفیت فتح و میزان غنایم خبردهد و درباره ادامه فتوحات مر رفتَغلبی فاتح مکران به سوي خلیفه ععمروبناز طرف حکَماي فرستاده. 2
257، ص3طبري، تاریخ االمم و الملوك، ج. کسب تکلیف کند
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شود و اگر بسیار باشند گرسنه اگر سپاه اندك به آنجا رود، نابود می. خیرش اندك و شرش بسیار است. راهزن آنجا پهلوان است. استمیوه آن خرماي بد 
:شودنیز در وصف مکران شعري دارد که از آن چنین مضمونی برداشت می2همداناَعشَی)257، ص3طبري، تاریخ االمم و الملوك، ج(».1خواهند ماند

فقد شحط الورد و المصدرـت تسیـر الـی مـکران        و ان
ولم تک من حاجتی مکران                و ال الغزو فیها وال المتَجـرُ
و خبـرت عنـها و لـم آتها                 فمازلت مـن ذکرهـا اُذْعـر

هـا مـقـتـَربـأن الـکـثیر بـهـا جـائـع                  و أن القلـیل بـ
)38، ص6اصفهانی، ابوالفرج، االغانی، ج(...تطـول فَتجلـم او تضـفرلَحی الناس من حرها          و أن 

ام و از یاد هرگز به آنجا نرفته. امهرگز مرا به مکران نیازي نبوده است و به جنگ و تجارت آن راغب نبوده. روي که آبگاه آن دور استتو سوي مکران می«
- را یا میشود و آنریش انسان از گرما دراز می. مانند و گروه اندك در رنج و زحمتام که در آنجا گروههاي انبوه گرسنه میشنیده. ن پیوسته بیمناکمآ

»...بافندکنند یا می
- خشن از مکران را به تصویر میاي خشک و البته باید گفت همه این توصیفات متوجه نواحی بیابانی مکران و صحراهاي خشک داخلی بود و چهره

اما توصیف دقیق شرایط . شدند، از رفتن به آنجا دچار وحشت شوندشد، کارگزاران و عامالنی که براي اداره آنجا انتخاب میکشید، به طوري که باعث می
هند کشیده شده بود، تقریباً همه نوع منظره آب و دهد که به دلیل گستردگی حدود این سرزمین، که از مرزهاي کرمان تا آب و هوایی این ناحیه نشان می

، کوههاي بلند و در بعضی نواحی کشتکاري گیاه و نبات آب و علف، در مکران رودخانهبه جز صحراها و بیابانهاي خشک و بی. شدهوایی در آنجا دیده می
نواحی داخلی )314، ص2کرزن، ایران و قضیه ایران، ج(.ر نیز وجود داشتهاي بایدر کنار کوهها، رودها و درختها، بیابانهاي خشک و دره. شدهم دیده می

(اصطخري بیابانهاي مکران را ناحیتهاي فراخ و پهن که غالب اوقات در آنجا قحطی باشد، توصیف کرده. و صحراها شرایط اقلیمی گرم و ناسالمی داشت
ها خشک است و درختان در آنجا و مزرعه) ها(واما به مکران غالب بیابان...«: آوردهو در جاي دیگري در این باره ) 177الممالک، صاصطخري، مسالک

بیشتر نواحی مکران کویر است، قحطی وتنگی بر آنجا چیره و بسیار گرم «: و یا  مقدسی درباره کویرهاي آنجا نوشته)180همو، ص(»...باشدکمتر می
ه گرفتن از نواحی داخلی و بیابانها ونزدیکی به سواحل و ارتفاعات شرایط آب و هوایی تغییر با فاصل) 365التقاسیم، ص مقدسی، احسن(» .است

همچنین شهرهاي نزدیک . تر وجود داشتدر نواحی ساحلی شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و در ارتفاعات هوایی خنکتر و مالیم. یافتچشمگیري می
.مرزهاي هند شهرهایی پرنعمت و حاصلخیز بودند

در واقع این )2مکران، ص- آرا، جغرافیاي نظامی ایرانرزم. (مشهور شود» هندوستان کوچک«این تنوع آب و هوایی باعث شده این ناحیه به 
هاي گرمسیري و سردسیري بودهاي آباد و مستعد کشت انواع محصوالت و میوهنعمت نبوده، بلکه برعکس ناحیهاي خشک و کمسرزمین، نه تنها ناحیه

- هاي سردسیري نیز در آن کشت میبا اینکه گرمسیر است اما انواع میوه«: ناحیه مکران گفته شددر توصیف شهر مشکی یکی از شهرهايچنانکه. است
)136العالم، صجیهانی، اشکال(» .شود

خوریم؛ لسترنج معتقد احیه در قرون گذشته برمیهایی مبنی بر آبادي و پرنعمتی این نهاي مورخان و منابع مختلف، به گفتهبا دقت بیشتر در نوشته
فقیه ده ابن) 352لسترنج، جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي خالفت شرقی، ص.(است که بالد مکران در قرون وسطی بسیارحاصلخیز و پرجمعیت بوده است

. نقطه پرنعمت دانسته و کرمان را پس از مکران ذکر کرده استترین نقاط زمین دانسته و مکران را پس از ارمینیه و آذربیجان سومین سرزمین را پرنعمت
)194فقیه، مختصرالبلدان،صابن(

:آبها و رودها.2-4
آبی ناحیه مکران، کشت و زراعت در شد؛ به سبب کماین ناحیه داراي اراضی وسیعی بود که به علت کمبود آب، از اراضی آن به طرز مطلوبی استفاده نمی

نشین و سیار بودند، با این حال بارتولد کویرهاي و ساکنان آن اغلب کوچ) 365مقدسی، همان، ص(گرفتر به صورت دیمی صورت میاین ناحیه بیشت
بارتولد، تذکره جغرافیاي (.نشین استتر دانسته که مسکن بیشتر عشایر کوچکرمان، مکران و سند را نسبت به کویرهاي خشک خراسان پرآب و علف

)203ایران،ص

...سهلُها جبل، ماءها وشَل، ثَمرُها دقَل، عدوها بطَل، خیرها قلیل و شرها طویل، إن قلیل بها ضاعوا و کثیر جاعوا.١
جاج همراه سپاهی از کوفیان اجباراً به مکران رفت و بر اثر اقامت طوالنی در زمان ح. شاعر کوفی عصر اموي)ه ق83-30(عبدهللا بنعبدالرحمنابومصبح. 2

.بیت از آن موجود است58اي بلند بیان کرده که تنها وي رنجهاي خود را در مکران در قصیده. در آنجا بیمار شد
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، سولفات و کربنات آب چاههاي مکران اغلب شور و داراي فسفات. چاه، قنات، چشمه و رود: توان به چهار دسته تقسیم کردمنابع آبی این ناحیه را می
آرا، رزم. (گوگرد بودهایی که در کوه تفتان وجود داشت؛ زیرا این ناحیه معدن مخصوصاً چشمه. ها نیز اغلب سولفوره و داراي گوگرد بودندچشمه. بود...و

شد، به علت وجود همین مواد معدنی غالباً براي بیماریهاي پوستی مانند اگزما وگال و امثال آن استفاده می)32و30مکران، ص-جغرافیاي نظامی ایران
هنگام ریزش . آب بودبیشتر ایام سال خشک و بیها اکثراً فصلی و مسیل آنها در رود. چنانکه قبالً هم گفته شد ابودلف نیز به این نکته اشاره داشته است

هاي مکران یا مانند سایر رودها رودخانه. گردیدندباران ، دوباره خشک میشدن قطع باشدند و اي بزرگ میباران، این مسیلها ظرف چند ساعت رودخانه
)30آرا، همان، صرزم(.کردندزیر زمین عبور میاالرضی از زیر ریگها و سنگها و از در سطح زمین جاري بودند و یا به صورت تحت

ست مکران ناحیتی«: مؤلف حدودالعالم نوشته. کرداز مهمترین رودهاي این ناحیه یکی رود مهران در مرز هند بود که اراضی این ناحیه را مشروب می
گیرد سپس به سمت ملتان و ون از آن سرچشمه میسرچشمه آن از کوهی است که جیح) 364حدودالعالم،ص(» ...که مشرق وي رود مهران باشد

التقاسیم، مقدسی، احسن(.اندرا با نیل یکی دانستهدر بزرگی، شیرینی آب و داشتن تمساح آن. ریزدیابد و در مشرق دیبل به دریا میمنصوره جریان می
جاحظ به (.رود نیل و مهران سند را یکی دانسته استجاحظ سرچشمه) 283حوقل، صوره االرض، ص، ابن180الممالک، ص، اصطخري، مسالک364ص

مسیحی گرفته شده که سرچشمه - به اعتقاد کراچکوفسکی این گفته از یک نظریه یهودي)101هاي جغرافیایی، صنقل از کراچکوفسکی، تاریخ نوشته
نظریه براي مسعودي که به واسطه سفرهاي مکرر از حقیقت این)101هاي جغرافیایی، صکراچکوفسکی، تاریخ نوشته(.داندرودهاي بزرگ را از بهشت می

شود و براي این قضیه چنین به پندار جاحظ رود مهران سند از نیل مصر منشعب می«: خبر داشته باعث تعجب شده و در رد نظر جاحظ نوشته است
اورزي در هر دو والیت یکسان است و من ندانستم این دلیل از کند که طغیان هر دو به یک وقت است، در هر دو نهنگ وجود دارد و شیوه کشاستدالل می

- هاي معروف از مناطق علیاي سند مایه میاما این مرد دریا نپیموده و سفر نکرده و راهها و شهرها ندیده و ندانسته که مهران سند از سرچشمه. کجاست
نشیند تا با وآبش دوچند دجله است و چون آب نیل بر صحراي می...«: آوردهحمداهللا مستوفی درباره مهران )94، ص1الذهب، جمسعودي، مروج(».گیرد

)219القلوب، صمستوفی، نزهه(».آن زراعت کنند
ضبط Abisـ Artabis»آبیس«یا » آرتابیس«را منابع یونانی آن. این ناحیه بود که در ناحیه بمپور به سمت دریا جریان داشترود دیگر رود بمپور، 

رود بزرگترین و پرآبترین رود این ناحیه بوده و در حال حاضر نیز یکی از مهمترین این )220مشکور، جغرافیاي تاریخی ایران باستان، ص(.اندکرده
مین از نظر اینکه گاه در سطح ز. ریزداین رود پس از عبور از دشت بمپور به باتالق جازموریان در قسمت غربی آن می. شودرودهاي این ناحیه محسوب می

برداري از آب رودخانه بمپور احتماالً استفاده و بهره. کند، بسیار شگفت انگیز استو به صورت آشکار جریان دارد و گاه از زیرزمین و دل ریگزارها عبور می
- تا مناطق پایین به زراعت میگرفته و اهالی با احداث بند در دو سوي رودخانه از دیرباز یعنی از آغاز عصر کشاورزي در دوره ماقبل تاریخ صورت می

. باشددر شمار آنها می)چاه حسینی و بمپور(هاي باستانی ناحیه بمپور پرداختند و آبادیهاي بسیاري در اطراف آن به وجود آمده بود که مهمترین محوطه
) دیالمه و سلجوقیان کرمان(و ساسانی و دوره اسالمیبرداري از آب این رودخانه و توسعه کشاورزي در دشت بمپور در دوره اشکانی رسد که بهرهبه نظر می

رود بمپور در واقع تنها رودخانه دایمی مکران بود که از آب آن براي کشاورزي )98گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص(.فزونی داشته است
از مغرب به مشرق جاري بود، در ) دزك(ا مشکل که از وسط دیزكشد و سایر رودها از اهمیت زیادي برخوردار نبودند، مانند رود ماشکید یاستفاده می

در حال حاضر نیز اکثر نقاط دزك به . شدبعضی قسمتهاي آن از حاصلخیزترین نقاط مکران محسوب می. هایی وجود داشتهاي این رود نخلستاندره
)284صفیلد، هنري، مردمشناسی مردم ایران،(.شودوسیله شعب رود ماشکید آبیاري می

بیشتر نیاز مردم به واسطه کندن چاه )283ابن حوقل، صوره االرض، ص(.اما این منابع آبی محدود بود و تعداد رودها در این ناحیه بسیار اندك بودند
صورت دیمی و با آب باران کشتزارها نیز بیشتر به . آب قناتها شیرین و گوارا و مواد شیمیایی کمتري در آن وجود داشت. شدو با آّب قنات تأمین می

)137جیهانی، اشکال العالم، ص(».آب باران در آنجا اندك و آبهاي روان و جویها کم است...«: جیهانی در این باره نوشته. شدندکشت می

:محصوالت.4- 3
.هاي سردسیري و گرمسیري بودوههمانطور که گفته شد، مکران به سبب تنوع شرایط آب و هوایی، مستعد پرورش انواع محصوالت، درختان و می

غذاي تامین ماده اصلیدر حال حاضر نیز اهمیت خود را از دست نداده، عالوه بر وتأثیر حیاتی در زندگانی اهالی این ناحیه داشتدرخت خرما که
نوعی نخل . شدراي بافتن حصیر استفاده میو از برگهاي آن بکاربرد داشت) خانه ومسکن(در ساخت کپرو الیاف آنو تنه بیشتر ساکنان ، شاخ و برگ 

کردند، مثالً آن را هاي متعدد میبلوچها از برگ آن استفاده. روییدها میگفتند و بیشتر در کنار رودخانهرا نخل خزنده میکوتاه وجود داشت که اهالی آن
کرزن، ایران (.ساختند که پوشاك روستائیان بودیا با آن کفش راحتی میبردند و کوبیدند و به صورت الیافی در ریسمان بافی به کار میکرده و میخیس 

)317، ص2و قضیه ایران، ج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1027:کدمقالهجغرافیاي تاریخی سرزمین مکران

کنارك-جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش

مقدسی درباره لیمو و انبه این ناحیه . شدهاي گرمسیري مثل موز، انبه، نارگیل، زیتون و لیمو از دیرباز در این ناحیه کشت میعالوه بر این سایر میوه
مقدسی، احسن (».همانند زردآلوي بسیار ترش است و میوه دیگري که مانند هلو بسیار خوشمزه است و اَنْبِج نام داردلیموي ایشان «: نوشته است

).، انبج که معربش همان انبه است364التقاسیم، 
آمد و و نیشکر به عمل می) پانیذ(تقریباً در بیشتر شهرها و نواحی مکران فانیذ. بود1شهرت فراوان ناحیه مکران به سبب کشت نیشکر و تولید فانیذ

در قرون نخستین اسالمی کشت نیشکر و به دست آوردن شکر از آن، در نواحی جنوبی ایران مانند طوران و . شدهاي مختلف صادر میاز آنجا به سرزمین
در مکران یاد کرده که 2وستایی به نام جدراناصطخري از ر. زیرا آب و هواي گرم این مناطق براي پرورش نیشکر مساعد بود. مکران رواج بسیار داشت

باشد، و تمامی حد و عد میرا جدران گویند و در آنجا پانیذ و نیشکر بیروستاي دیگري هست که آن... «.آمده استنیشکر فراوانی در آنجا به عمل می
الممالک، اصطخري، مسالک(».شودر ناحیه ماسکان تولید میآید جز مقدار کمی که دشود، از آنجا به دست میپانیذي که به نقاط مختلف صادر می

درباره . تواند شاهدي بر فراوانی کشت نیشکر در این ناحیه و سایر شهرهاي آنجا باشدرسد، اما میآمیز به نظر میالبته گفته او بسیار اغراق)177ص
شد و در اثر فتوحات داریوش یا اسکندر قلمه نیشکر از دره سند کشت میشود نیشکر در نقاط مساعدچگونگی آغاز کشت نیشکر در این ناحیه گفته می

ریاحی، تحقیق (.شده استدره سند به سمت غرب و سواحل شمالی دریاي عمان به مناطقی چون مکران، خوزستان و یا سیستان منتقل و در آنجا کشت 
ابودلف، سفرنامه ابودلف در ایران، (.آمدشد، به روش مکرانی عمل میحتی نیشکري که در خوزستان کشت می)19در تاریخ قندسازي ایران، ص

نیشکرکاري و صنعت شکرسازي در خوزستان و مکران تا قرن پنجم هجري رواج کامل )88مینورسکی، با تعلیقات و تحقیقات ابوالفضل طباطبایی، ص
سایر شهرهاي مکران که . توجه جغرافیدانان و محققان آن زمان را جلب کرده استاي مهم بوده که داشته و اگر در اوج عظمت هم نبوده، حداقل به اندازه

این «: نویسدصاحب حدودالعالم درباره آنها می. ، اصفقه، ماسکان و قصدار بودند)دزك(، بِه، بند، درك)قصرقند(قندشد کیز، کوشک در آنها پانیذ کشت می
و از این شهرها به سایر نقاط مانند )364حدودالعالم، ص(».ذها که اندر جهان ببرند ازاین شهرها خیزداند از حدود مکران و بیشترین پانیهمه شهرهایی

.کردندخراسان و سیستان و سایر بالد صادر می
: مارکوپولو آورده. نام بردتوان را می... اند گندم، برنج، مرکبات، انگور وشد و منابع نیز به آنها اشاره کردهسایر محصوالتی که در این ناحیه کشت می

هاي سردسیري در قصدار انواع انگور ، انار و میوه)214مارکوپولو، سفرنامه، ص(.گندم و برنج بسیار خوبی دارند و خوراك آنها برنج، شیر و گوشت است
ما به بلخ بودیم ...«: بیهقی نوشته)177ص، اصطخري، مسالک الممالک، 365التقاسیم، ص، مقدسی، احسن136العالم، ص، اشکالجیهانی(.شدکشت می

آوردند و ترنج و انار و نیشکر نیکو و بندگیها نمودند و احوال مکران و قصدار 3هاي یوسفبه چند دفعت مجمزان رسیدند از قصدار سه و چهار و پنج و نامه
)250بیهقی، تاریخ بیهقی، به تصحیح دکتر فیاض، ص(»...شرح دادند

اصطخري، . (بردندآمد که خوراك اصلی مردمشان بود و در بیشتر غذاها به کار میفراوان به دست می4یان مکران و سیستان انغوزهاز بیابانهاي م
)352االرض، ص، ابن حوقل، صوره244مسالک الممالک، ص

از نواحی جنوبی و مکران به سایر شهرها مانند کشت پنبه از هند به نواحی جنوبی ایران انتقال یافته بود و . شدپنبه نیز در این ناحیه کشت می
)152باسورث، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، ص. (شهرهاي خراسان راه یافته بود

ندي و گیاهانی مانند مرّ، سنبل ه. شدرویید و به همراه سایر محصوالت به نواحی دیگر صادر میعالوه بر اینها، انواع گیاهان طبی نیز در این ناحیه می
خاست و در هنگام عبور لشکر اسکندر از این ناحیه با لگد کردن این گیاهان توسط سپاه عطر دلپذیري از آنها در هوا برمی. روییدمورد سبز به فراوانی می

. کردندبار حیوانات میکردند، صمغ گیاه مر را با حرص و ولع جمع وتجار فینیقی که در عقب لشکریان حرکت می. ساختمشام لشکریان را معطر می
، مجله پژوهشهاي »عبوراز گدروزیا«مهرآفرین، رضا و موسوي حاجی، رسول، (.خریدندیونانیان این صمغ را براي استفاده در مراسم مذهبی و تدفین می

)59، ص88، پاییز3تاریخی، ش

این واژه به نوعی از حلوا که از شکر، روغن، بادام تلخ و . استشکریست به رنگهاي سرخ، زرد یا سفید که مصارف پزشکی نیز داشته : پانید، پانیذ، فانیذ. 1
684، ص1معین، فرهنگ معین، ج. گرددشد نیز اطالق میخمیر ساخته می

365مقدسی، احسن التقاسیم، ص . التقاسیم به صورت خَرزان آمده استنام این روستا در احسن. 2
. بردطان به بهانه سرکوبی حاکم قصدار او را به آنجا فرستاد و او به حالت تبعید در آنجا به سر میسبکتگین عموي سلطان مسعود که سلبنامیریوسف. 3

249بیهقی، تاریخ بیهقی، ص
، 1جر، خلیل، فرهنگ الروس، ترجمه حمید طبیبیان،ج. شوداي پیدا میآید و در سر ساقه گرهاي نی مانند برمیگیاهی که از وسط آن ساقه: انغوزه. 4
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:هاي جانوريگونه.5
انواع . آهوي سیاه نیز در مکران وجود داشت. و در صحرا آهو بود،شکار در کوهستان شکار کوهی. ه بودوجقابل تهاي جانوري نیز تنوع گونهمکرانناحیه

)212افشار، بلوچستان و تمدن دیرینه آن، ص(.یافتدر آنجا پرورش می... مانند گوسفند، شتر، گاو ، االغ وچهارپا طیور مانند کبک، تیهو و انواع 
ترین حیوان بارکش پرورش شتر که مناسب)112باسورث، تاریخ غزنویان، ص(.دادندبیابانهاي مکران شتر پرورش میدرو براهوییچادرنشینان بلوچی 

اصطخري )41گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص(.براي مسافتهاي طوالنی و عبور از سرزمینهاي بیابانی بود، در ناحیه بمپور رونق زیادي داشت
- می»فالج«را اند و نوعی از انواع شتر در آن ناحیت هست عظیم، جسیم، بزرگ و ضخیم که آنو اهل آن خداوند شتران...«: نویسددرباره مردم بدهه می

شد، از به نواحی شرقی و فارس برده می1کشی و تولید بختیفالج این ناحیه که براي تخم) 176اصطخري، مسالک الممالک، ص(».خوانند و دو کوهان دارد
شوند، بخت بجز از آنها زاده کشند و جز شاهان کسی مالک آنها نمیها زیبایند و از آنها کار نمیفالج«به گفته مقدسی . بزرگتر و دو کوهان داشتبخت
)364مقدسی، احسن التقاسیم، ص(».شودنمی

حبیبی، عبدالحی، تاریخ (.شدیمت زیادي فروخته مینوعی اسب عالی که عظیم الجثه بود و به ق. یافتدر ناحیه قصدار گوسفند و اسب پرورش می
هاي بسیار دور در مناطق مرزي گوسفند از گذشتهپرورش)176اصطخري، همان، ص. (بدهه در پرورش گوسفند مشهور بودوالیت )447صافغانستان،

با وضع طبیعی خاص خود، منطقه مناسبی براي پرورش داد وآبی که اجازه کشت و زرع را نمیایران و هند وجود داشته و ظاهراً مکران به سبب کم
)27گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص. (شده استگوسفند محسوب می

در مکران مارهاي سمی . بیشتر در جنگلهاي بمپور و فهرج موجود بودند... حیوانات وحشی این ناحیه از قبیل کفتار، پلنگ، خرس، شغال، روباه، گراز و
در آبهاي )39مکران، ص-آرا، جغرافیاي نظامی ایرانرزم(.دخوراك، عقرب ، رتیل و سوسمارهاي قوي و بزرگ به طور فراوان به چشم میو خطرن
(.اندچنانکه درباره رود مهران گفته شد که در بعضی خصوصیات از جمله داشتن تمساح شبیه به رود نیل دانسته. هاي مکران تمساح وجود داشترودخانه

شوند، تنها شناخته می» گاندو«ها که امروزه در اصطالح محلی به نام این تمساح) 180الممالک، ص، اصطخري، مسالک364مقدسی، احسن التقاسیم، ص
هوکالت هاي میان راسک، بابیشتر در برکهایران، محدود به نواحی جنوب شرقی یعنی منطقه مکران و بلوچستان است که در حال حاضر ستگاهشان درزی

هاي دستهوجوددرباره)18، ص1387، دي206گاندو تمساح تنبل، مجله دامدار ، ش(.متمرکز هستند) در جنوب بلوچستان(هاي دلگان و کالنی و باتالق
سیدسجادي، باستانشناسی و (.گزارشهاي جالب و مفصلی نوشته استدریا نئارخوس در شرح سفر خود از این،مکراندریايپیکر در غولهاي نهنگبزرگ

).سانتی متر است45، ارج احتماال همان ارش بوده که معادل یک ذراع یعنی از آرنج تا نوك انگشتان بوده و حدود 114تاریخ بلوچستان، ص

:معادن.6
از این رو، . شوداحجار کریمه در آن پیدا میست و جواهر و خاك این سرزمین بسیار غنی. کوهستانهاي منطقه مکران داراي منابع زیرزمینی فراوانی است

چنانکه )615بویه و اوضاع زمان ایشان، ص، فقیهی، آل447حبیبی، عبدالحی، تاریخ افغانستان، ص(.اندسند و مکران را سرزمین طال و گیاهان طبی دانسته
سیار بزرگ و وسیع که در آن معادن طال، نقره، آهن، سنگهاي سرب شهري ست ب«: فقیه درباره دمنْدان شهري از شهرهاي مکران آورده بوداشاره شد ابن

و حسن سپاهانی بازآمد با حملهاي مکران و قصدار ، و رسولی ...«:بیهقی نیز آورده) 191فقیه، مختصرالبلدان، صابن(».شودو گوگرد فراوان یافت می
)243-242بیهقی، تاریخ بیهقی، (»...مروارید و عنبر و چیزها که از آن دیار خیزدمکرانی با وي و مالی آورده هدیه امیر و اعیان درگاه را از زر و 

سرزمین سند، مواد فلزي مورد نیاز خود، از جمله مس را از . شداز این ناحیه استخراج میی بود که در گذشته به طور فراواناز جمله مواد معدنمس
که نشان دادهتحقیقات جدید )2ولف، صنایع دستی ایران، ترجمه سیروس ابراهیم زاده ، ص.هانس، اي(.کردندمحلهاي نزدیک آنجا مانند مکران تهیه می

)83افشار، بلوچستان و تمدن دیرینه آن، ص(.شده استمس مکران حتی به سرزمینهاي بسیار دورتر از جمله سومر و اور از طریق دریا نیز صادر می
.شودر بلوچستان یافت میسنگ مس هنوز هم در کوه خواجه عمران د

. ( از آنها استفاده شده است» محلتاج«در این ناحیه معادن سنگ مرمري وجود داشت که به سبب مرغوبیت آن، در ساخت بناهاي بزرگی همچون 
دین کوك در مجاورت هنوز هم مهمترین معدن سنگ مرمر ایران به نام سنگ مرمر ایرانشهر در آ) 532، ص1نوایی، عبدالحسین، ایران و جهان، ج

ساخت ظروف و اشیاي مرمري و هنر سنگ تراشی در دوره ساسانی در ناحیه خوراب و جنوب بمپور رونق زیادي . ایرانشهر و نیز در شمال بمپور قرار دارد
)30گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص(.داشته است

، 2- 1جر، خلیل، فرهنگ الروس،  ترجمه طبیبیان، ج. فالج شتر دو کوهانه و بختی شتر خراسانی که از شتر عربی و شتر فالج به وجود آمده باشد. 1
1553-435صص
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رسد وجود این ماده شوند، اغلب ترش و داراي مزه گوگرداند؛ به نظر میز این کوه سرازیر میکوه تفتان در این ناحیه معدن گوگرد است و آبهایی که ا
توان شد و به سبب مضر بودن آن، نزدیک چاه نمینوشادر زیادي در اطراف دهانه آتشفشانی این کوه جمع می.به سبب آتشفشانی بودن کوه تفتان باشد

)66، ص7مخبر، محمد علی، کوه تفتان، مجله یادگار ،ش(.ابزارهاي خاصی استفاده شودآوري آنها باید از تردد کرد و براي جمع

:گیرينتیجه.7
آمیز و دور از حقیقت به نظر برسد، اما توصیف مکران به عنوان سرزمینی پهناور که به ناحیه مکران، شاید در ابتدا اغراق» هندوستان کوچک«اطالق عنوان 

هوایی متنوع را در برداشت و در درون این مرزهاي وسیع رودها و کشتزارهاي سرسبز با بیابانهاي خشک و صحراهاي وسیع در شهرهایی با شرایط آب و 
. سازدکنار هم قرار یافته بودند، این تصور را چندان دور از واقعیت نمی

انی نداشت و از همین رو بود که آنان توجه جدي به این چندرسد مکران نه براي دولت هند و نه براي خلفاي اموي و عباسی، جاذبهبه نظر می
- شدند، شخصاً به آنجا نمیدر زمان امویان و سده اول از خالفت عباسیان، بسیاري از کسانی که به عنوان حاکم ناحیه مکران انتخاب می. سرزمین نداشتند

تصورات نادرست کاخ نشینان دمشق و بغداد و همچنین گزارشهایی که از جانب احتماالً. کردندرفتند، بلکه از جانب خود نمایندگانی به آنجا اعزام می
شده توجهی میشد و غالباً از بدي آب و هوا و نبود امنیت الزم در این ناحیه حکایت داشت، موجب این کمکارگزاران و افراد اعزامی به این ناحیه ارائه می

به طوري که در دو سده گذشته بخشی . ناحیه، تا روزگار معاصر به شکلهاي مختلف خودنمایی کرده استتوجهی و ناامنی موجود در اینآثار این بی. است
.از مکران از تسلط مستقیم حکومت قاجار خارج و سرانجام میان قدرتهاي استعماري تقسیم شد

:منابع.8
همیلتون، ترجمه فارسی محسن خادم، تهران،مرکز نشر . آر. حواشی جی، ترجمه انگلیسی اوبري دولینکورت، بازنگري و مقدمه و اسکندرلشکرکشیآریان، .1

1388دانشگاهی، 
تا، بیروت، منشورات دارمکتبه الحیاه، بیاالرضصوره،القاسمحوقل، ابوابن.2
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1342تهران،انتشارات فرهنگ ایران زمین، 
تاانتشارات کتابخانه صدر، بی،الممالکمسالک،محمدالفارسیبنابراهیماسحاقاصطخري، ابو.5
م2000/ ه1420لبنان، موسسه االعلمی للمطبوعات، -البقاعی و غریدشیخ، بیروتیوسف، تحقیق دکتر االغانیاصفهانی، ابوالفرج، .6
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1354تهران، انتشارات نوین، ، تالش آزاديباستانی پاریزي، .9

1364ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ،تاریخ غزنویانباسورث، ادوارد کلیفورد، .10
1383اسالمی، المعارف بزرگزیر نظر موسوي بجنوردي، تهران، مرکز دایره،المعارف بزرگ اسالمیمقاله بلوچ در دایرهبلوکباشی، علی، .11
1376تهران، انتشارات مجید، ،)تاریخ تطور نثر فارسی(شناسیسبک، )الشعراءملک(بهار، محمدتقی.12
1324، به اهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، تاریخ بیهقی، حسینمحمدبنبیهقی، ابوالفضل.13
.1370مقدمه و شرح از باستانی پاریزي، تهران، دنیاي کتاب، ،)قدیمتاریخ مفصل ایران (ایران باستانپیرنیا، حسن، .14
.1363ترجمه حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، ،)فارسی-عربی(فرهنگ الروسجر، خلیل، .15
.1368نشر، بهکاتب، با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوري، مشهد، عبدالسالمبنترجمه علیالعالم،اشکال، احمدبنالقاسمجیهانی، ابو.16
1380تهران، انتشارات افسون، ،، تاریخ افغانستان بعد از اسالمحبیبی، عبدالحی.17
مینورسکی، ترجمه میرحسین شاه، تصحیح و حواشی دکتر مریم میراحمدي و دکتر . مقدمه بارتولد، تعلیقات و،المغربالی المشرق من حدود العالم .18

1383شگاه الزهراء، غالمرضا ورهرام، تهران، انتشارات دان
1357ترجمه حمیدطبیبیان، تهران، فرهنگستان ادب و هنر ایران، ،البحروالبرعجایبفیالدهرنخبه، محمدانصاريالدیندمشقی، شمس.19
1373زیرنظر دکتر محمدمعین و سیدجعفر شهیدي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ،نامهلغتاکبر،دهخدا، علی.20
1350، تهران، انتشارات جاویدان، دریانوردي ایرانیان، رائین، اسماعیل.21
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1320نا، بی،مکران-جغرافیاي نظامی ایرانآرا، علی، رزم.22
1336، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تحقیق در تاریخ قندسازي ایرانریاحی، ابراهیم، .23
1363ترجمه حسین سعادت نوري، تهران، انتشارات لوحه، ،هزار میل در ایرانسفرنامه یا دهسایکس، ژنرال سرپرسی سایکس، .24
1374، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، شناسی و تاریخ بلوچستانباستانسیدسجادي، سیدمنصور، .25
.م1983/ ه1403بیروت، منشورات موسسه االعلمی للمطبوعات، -، لبنانالملوكواالممتاریخ جریر، طبري، ابوجعفرمحمدبن.26
1357، تهران، صبا، بویه و اوضاع زمان ایشان، آلاصغرعلیفقیهی، .27
1343فرانکلین، - ترجمه عبداهللا فریار، تهران، ابن سینامردمشناسی مردم ایران،فیلد، هنري، .28
1367ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ، ایران و قضیه ایران،کرزن، جرج.29
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1387، دي ماه206دامدار، شماره، مجلهگاندو تمساح تنبل.32
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1339ترجمه و مقدمه و توضیحات دکتر هادي هدایتی، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ، ، تاریخ هرودوت،هرودوت.49
.م1957/ ه1376، ، بیروت، دارصادردانمعجم البیاقوت،.50
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