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مقدمه
جاي مكران، سرزمين نام آندربارة حدود جغرافيايي، آباديگاه و بنادر شهرها، هايجا،

در مجاور، واليات ديگر به ناحيه آن سياسي و اداري پيوستگي نيز و واليت آن به مربوط
صاحب استميان فراوان آراء اختالف ابهام.نظران، هدف با كه مقاله اين ازدر زدايي

پاره رد يا اثبات و محققان نظرات دبرخي از صاحبيدگاهاي منابعهاي اساس بر نظران،
مرتبط اما فرعي؛ موضوعات به ضرورت به آمده، در نگارش به جغرافيايي و تاريخي اصيل

است شده پرداخته تحقيق به.با معاصر، دوران در مكران دربارة ابتدا منظور، همين به
مكرا نام دربارة گوناگون آراء سپس، و آمده ميان به سخن مختصر ريشةصورت و ن

گذشته از آن، ولغوي بحث مورد ايران، به اسالم ورود از بعد قرن چند تا دور بسيار هاي
است گرفته قرار و.بررسي باستان عهد در مكران بخش دو در كه مكران واليت محدودة

موثق منابع استناد به كه است مواردي از شده، واقع نظر مورد اسالم، قلمرو در مكران
صاحبجغرافيايي علمي تحقيقات استو گرفته قرار كنكاش مورد همچنين،.نظران،

آبادي و بنادر شهرها، عنوان واقعيذيل صورت يافتن به توجه ضمن مكران، مهم هاي
آبادي و شهرها اسامي بعضي مهمتلفظ نواحي برخي ويژة اهميت از مكران، در واقع هاي

است آمده ميان به سخن واليت، آخرين.آن اجتماعي،در اوضاع مقاله، اين مبحث
با مكران، واليت مذهبي و فرهنگي منابعاقتصادي، در موجود اطالعات به توجه

گرفته قرار بررسي نتيجه.انداصيل،مورد يك در شده، ياد مباحث اساس بر پايان، در
يافته كلي، گرديدهگيري ارايه تحقيق .اندهاي

روزگار-1 در مكران دربارة معاصرمختصري
است گرفته قرار بلوچستان جنوب در كه است سرزميني .)1370:37باسورث،(مكران

محدودة مورد در بيهقي، تاريخ كتاب بر خويش تعليقات در پيشاوري، اديب احمد سيد
است نوشته چنين شمالي«:مكران سيستان، جنوبي و كرمان مشرق در است واليتي

قص مملكت و سند غربي و هند بي(»داربحر در.)2،1068:تابيهقي، كه چنان كه مكران
اكنون است، بوده برخوردار چشمگير وسعتي از گذشته در ديد، خواهيم آينده صفحات

محدوده نهدر قراراي ارزشمندي بسيار جغرافيايي موقعيت در همچنان اما بزرگ؛ چندان
به تاكنون، گذشته از امر، اين و اقتصدارد رونق در واقعويژه مؤثر بسيار سرزمين، آن ادي

است درياي.شده به جنوب از بمپور، و سراوان به شمال سمت از مكران حاضر، حال در
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كالت به مشرق از پاكستان(عمان، است)در محدود بشاگرد به مغرب طرف از دهخدا،(و

آن.)1377:14،21392 كشورياز تقسيمات در اداري نظر از سرزمين، اين كه ايران،جا
كه است الزم موضوع اين بر آگاهي است، بلوچستان ايران،«:جزو كنوني بلوچستان

رودخانه تا شرق از افغانستان، تا شمال از كه است قديم بلوچستان سرزمين از قسمتي
است بوده محدود كرمان مرز تا غرب از و عمان درياي سواحل تا جنوب از به.»سند،

مقدمه كتاب جنوشتة بر كهيايغرافاي بلوچستان ايران، با«تاريخي باستاني، سرزميني
است برخوردار ساله هزار پنج تاريخي هويت از كه كهن كوهستاني،منطقه...آثار است اي

است واقع ايران فالت شرقي جنوب در كه خشك و بياباني هوايي و آب شرايط بيك(»در

.)1377:198،يمحمد
ناصرا سلطنت زمان شاهدر كه.)ق.هـ1264-1313(لدين انگليس استعمارگر دولت ،

گلداسميت ژنرال ايران، با خود امپراتوري مرز تعيين براي بود، مسلط هندوستان بر
)Goldsmidt(مشخص را بلوچستان مرزي خط تا فرستاد ايران به هيأتي رأس در را

ناص.سازد توسط گلداسميت پيشنهاد پذيرفتن پي در شاه،سرانجام سرزمين«رالدين
هندوستان خاك به و جدا ايران از انگليس بلوچستان نام با و)بزرگ(كالت، شد ضميمه

گرديد تعيين كوهك شرق تا گواتر بندر از پاكستان، و ايران فعلي بعد.»مرز سال چند
سياه.)م1871-1870( ملك تا كوهك بين فاصلة يعني قسمت؛ آن شمالي بخش مرز(،

پاكستانمشترك و افغانستان ايران، كشور سرپرستي)سه به هيأتي وسيلة به نيز،
گرديد مرزبندي .)164:همان(گلداسميت،

آن-2 لغوي ريشة و مكران نام دربارة گوناگون آراء
گذشته سومردر قوم دور، بسيار شطّ)Sumer(هاي طرف دو و فارس خليج رأس در ،

مي سر به اكّالعرب قوم و سكونت)Akkad(دبردند آنان زيستگاه شرق شمال در ،
يافته.داشتند اساس باستانبر سومريهاي تمدن سابقة آمريكايي، ازشناسان بيش به ها

مي باز ميالد از قبل سال هزار آن.گرددسه كتيبهاز اساس بر كه ازجا يكي موجود، هاي
كه)فرمانروايان(هايپاتسي ناتوم«سومري سه)Ennatum(»ان حدود در داشته، نام

عيالمي با جنگ به ميالد، از قبل سال است)ايالمي(هزار پرداخته -1362:25پيرنيا،(ها

سومريمي.)21 كه رسيد نتيجه اين به ميالد،توان از قبل سال هزار سه از كم دست ها،
بودند شده حكومتي سلسلة تشكيل به سومري.موفق حكومت دوران سواحلدر ها،
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آمدخليج در آنان اشغال به مي.)22:همان(فارس اساس، اين دورانبر كه گفت توان
سومري حكومت روزگار از فارس، خليج ميتاريخي آغاز .شودها

كتيبه منطقةدر دو از بارها اكّدي، و سومري »ملّوخ«و)Makkan(»مكّن«هاي
)Mellukhah(است شده خليج.ياد تاريخ كتاب استدر آمده همجوار، ممالك و فارس

مي شده، ذكر يكديگر با همراه غالباً مذكور، ناحية دو نام كه اين به توجه با توانكه
داشته قرار يكديگر به نزديك جغرافيايي لحاظ از نواحي، آن كه داد محققان.انداحتمال

باستان درو عمان منطقة همان مكّن، كه است اين بر عقيده را، خليجشناسان جنوب
است كه.)24-1384:26وثوقي،(فارس اين بر تأكيد با هاولي، و«دونالد ماگان محل

آن از هم با معموالً الواح، در كه بهملوخه شده، برده نام وها نشده تعيين دقيق طور
آن محل استيافتن گشته رو به رو اشكال با مي»ها، طوربه«را)تيلمون(ديلمون:گويد،

دانستهعمو كنوني بحرين نزديك»اندمي، بين، به منطقه بهترين آورده،النهرين شمار
آن به نسبت سرزمين دورترين را سرزميني)النهرينبين(جاملوخه را ماگان و دانسته

كرده محسوب ملوخه و ديلمون مي.اندبين يادآوري همانوي، بيشتر، را ماگان كه كند
مي عمان بههرچ«دانند؛كشور هم، ايران جنوب در فارس و مكران بلوچستان، كه ند

شده واقع اظهارنظر و اشاره مورد عمان جايگزين شهرهاي ديگر تأل.»اندعنوان فيدر
كه است آمده نام«:هاولي آمدن هم با و جغرافيايي باپيوستگي ملوخه ماگان، هاي

جغرا نزديكي بر داللت آمده، دست به الواح در و درشت ندارد،خطوط دو آن فيايي
كاالهاي پخش مركز ماگان كه است باشد)ملوخه(ممكن .)1377:29هاولي،(»بوده

كه است آوري ياد به كنوني«الزم محدودة باستان، دوران در بشر جغرافيايي سنت
خليج عمان، بخشدرياي و دريايفارس نام با را هند اقيانوس در عمان شرقي هاي

استشمي)1(پارس اندك.)1384:35وثوقي،(»ناخته با هخامنشيان، دورة در مكّن نام
مكا صورت به كار)Mekka(تغييري، به تلفظ همين با نيز يوناني متون در و آمده در

است ماكيان.)26:همان(رفته صورت به مكا از آن)Myciens(هرودت، و كرده راياد جا
به هخامنشي چهاردهم ايالت زمرة استدر آورده جغرافياي.)38:همان(شمار كتاب در

خانه معني به مكا، بابلي كلمة كه است آمده اسالمي كشورهاي )سكونتگاه(تاريخي
كتيبه.)1380:181قرچانلو،(است دردر بيستون، در هخامنشي، اول داريوش از كه اي
تختهسي بر كرمانشاه، شهر ارتفاعكيلومتري در واقع رشتهمت105سنگي زاگرسري كوه

مانده جاي به)1373:24داندامايف،(به ماكا از بيست، از يكي كهوعنوان كشوري آن(سه تا
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بوده)زمان داريوش تابعيت استتحت شده برده نام رستم،.)343:همان(اند، نقش در
كتيبه در جمشيد، تخت فرسنگي ربع سه در داريوشواقع آرامگاه مدخل باالي كه اي

پارس،ا بر عالوه و شده نوشته آسوري و عيالمي قديم، پارسي زبان سه به هخامنشي، ول
در كه ممالكي از يكي از آمده، ميان به سخن پادشاه آن فرمان تحت واليات ساير از

صورت به بوده، داريوش است)مچيا(»مكيا«تصرف شده جايگاه.ياد دربارة پيرنيا،
مي مكيا نمودهمكي«:گويدجغرافيايي برقه و غرب طرابليس با تطبيق را يونانيا زيرا اند؛

ناميده مكسوئس را مملكت اين مردم توضيح.)117-1362:121پيرنيا،(»اندها به الزم
هستند ليبي كشور جزء امروزه برقه، و غرب طرابليس كه ياوري،(است و :1362محجوب

اكنون،.)295-294 برقه كه گفت بايد بنهمچنين، استبه معروف :1362پيرنيا،(غازي

آن)100 حال)غازيبن(جاو در جمعيت، پر از يكي بهحاضر ليبي كشور شهرهاي -ترين
مي ياوري،(رودشمار و باستان.)1362:294محجوب ايران كتاب در مفصل(پيرنيا، تاريخ
قديم است)ايران كرده ابراز ديگري نظر مكيا دربارة مي.، مچيا«جايگاهگويدوي يا مكيا

نيست معلوم محققاً مي.نيز، تطبيق مكران با را آن عدهبرخي غربكنند، طرابليس با اي
برقه دارد.و قوت بيشتر اولي، بي(»عقيدة .)2،1454:تاپيرنيا،

كرانه شامل را ملوخ محققان، بعضي كه گفت بايد ملوخ مورد خليجدر شمالي هاي
ساحل و ميفارس سند درة شرق تا بهايران، مشهور، سومرشناس كرامر، اما دانند؛

اكدي و سومري كتيبة دو متن سواحل«استناد و حبشه بر منطبق را ملوخ سرزمين
است دانسته سرخ آن.»درياي از كتيبههمچنين، در كه كرانهجا از آشوري، هايهاي

است، شده ياد ملوخ نام به سرخ اين«درياي حبشه،انطباق كنوني سرزمين با نام
ميمحتمل .)1384:26وثوقي،(»نمايدتر

نخستين كه مكن كتيبهنام در ميبار، ديده اكدي و سومري نشانگرهاي شود،
است سرزمين اين كتيبه.قدمت در بار نخستين هخامنشيان، دوران در ايالت اين نام

چش به اول داريوش از مانده باقي ميهاي وم مي«خورد نظر مكهبه يا مكا نام كه رسد
امارات فاصل حد فارس خليج سواحل سوي دو به هخامنشيان دورة در ميكوي، يا

كنوني عربي مي)2(متحدة اطالق كيش، جزيرة روبروي سواحل و ـ قديم عمان شدهـ
سال.»است در كه است اگفتني واليت چهار اول، داريوش پادشاهي آغازين سههاي
ايران(گرته مركزي بيابان شرقي جنوب انتهاي زرنگه)در يائوتيه)سيستان(، يوتيه=،

كنوني( مكه)الرستان بخش(و فارسدر خليج ساحلي شورش)هاي دليل به هاي،
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تنزل«گسترده، نيز اداري مرتبة نظر از و شدند مجبور هنگفت خراج و باج پرداخت به
هوتي هره ايالت جزو و دريافتند بودند، وفادار داريوش به نسبت آن ساكنان كه ش

).39�37:همان(»آمدند
رخج»هرخوواتيش«پيرنيا، با قندهار(را تا جنوبي است)افغانستان داده تطبيق

خليج)1362:118پيرنيا،( تاريخ كتاب نوشته به اما كه؛ زماني تا همجوار، ممالك و فارس
سن ناحية هرهداريوش نام به ايالتي بود، نيفزوده خود متصرفات به را آن اطراف و د

منته)Harahvatish(هوتيش در ويالي، بوده واقع هخامنشيان قلمرو شرقي جنوب ه
دوره« در مكران ايالت با تقريباً آن، استمحدودة بوده يكي بعدي :1384وثوقي،(»هاي

دا.)36 زمان در كه است توضيح به سالالزم در ايراني.م.ق512ريوش، رودخانة، از ها
كردند ضميمه ايران قلمرو به را غربي هند از قسمتي و گذشته به.سند فتح، اين از پس

كشتي داريوش، اسكيالسدستور نام به يوناني، فردي فرماندهي به هدف(هايي با
گذرگاه با آبيآشنايي به)هاي شدند، رهسپار عمان درياي هاي.سوي روايتين به أت،

پيموده«هرودوت را امروزي مكران و بلوچستان سواحل و شده سرازير سند رود ؛»از
باب از و كرده گذر عربستان سواحل از احمرسپس بحر به سرخ(المندب، وارد)درياي

است بي(شده .)629-1،630:تاپيرنيا،
نا به او سرداران از يكي مقدوني، اسكندر زمان تادر يافت مأموريت نئارخوس، م

خليج كندسواحل شناسايي را كنوني«.فارس بلوچستان سواحل از او، مسافرت آغاز
است پذيرفته گدروزيا.صورت منطقة از نخست، مي)Gedrosia(وي .»كندعبور

ماهي سواحل نام به گدروزيا، سواحل از خويش سفرنامة در كردهنئارخوس، ياد خوران
ت.)1384:43وثوقي،(است نوشتة .T(هيگ.و.به W. Haig(،انگليسي خاورشناس ،

مي گدروزيا نام به را بلوچستان ساحلي ناحية بي(خواندنديونانيان .)2،1083:تابيهقي،
كه است معتقد آرين«بارتولد معلوم، قرار ساحلي)هاآريايي(هااز منطقة درياي(، شمال

اشغال)پارس كرمان از بعد گدروسياكردهرا خود، يوناني نام واليت، اين ظاهراً و اند
است)گدروزيا( ناميده دروسيايوي هرودوت، كه دارد ايران ملت از شاخه آن نام از .»را،

از را خود نام واليت، اين كه موضوع اين بيان با دانسته، مكران همان را گدروسيا كه وي
جزو را طايفه آن گرفته، دروسيايوي ميپارسيطايفة .)158-1358:168بارتولد،(داندها

به بلوچستان، ساحلي ناحية از يونانيان، كه است معتقد ماهيهيگ مسكن عنوان
مي)Ichtyophage(خواران بي(كردندياد تطبيق).2،1083:تابيهقي، كتاب نوشته به
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ايران جديد و قديم جغرافيايي فاكوروم«لغات سيو يا»ايك فاكوروم«، تيو در»اش كه
ماهي معناي به يوناني، طايفهزبان به يونانيان، كه بود نامي است، ساحلخوار در كه اي

مكران دام)عمان(درياي خوراك نيز و آنان غذاي و داشتند سكونت بود،، ماهي هايشان،
مي نيس.)1363:80السلطنه،اعتماد(كردنداطالق نامي مكران بارتولد، نظر توسطبه كه ت

آريايي از وقومي باشد شده گذاشته ناحيه اين روي مكران«ها، كلمة علما، عقيدة به
يوناني كه است دراوي قوم يك نام از ميمشتق موكاي يا ماكاي درها، و گفتند

ميكتيبه خوانده ماسيا و ماكا ميخي، است.شودهاي كتاب ازدر كه بيزانسي فان
يوجغرافيا بهنويسان واليت اسم است، مينان ديده نه ماكاره :1358بارتولد،(»شودشكل

يوناني.)168 كلمة ترجمة هيگ، نظر فارسيIchtyophageبه زبان در ماهي«كه
احتمال«است،»خوران با و است شده آن كنوني نام اشتقاق در تفنني بيشتر،باعث هاي

مي دراويدي سرچشمه يك به را بيتار(»رسانندآن بيهقي، .)2،1083:تايخ
مقدمه كتاب نوشتة زمانبه در كنوني بلوچستان ايران، تاريخي جغرافياي بر اي
بود قسمت دو شامل كه«:گذشته، مكوران يا ماكا نام به دريا كنار جنوبي ناحية يكي،

ماهي را آن كردهمحققان، معني نامخوران به شمال، و مركزي نواحي ديگري، و اند
است بوده كنوني بمپور و ايرانشهر دشت يعني فهرج؛ يا پهره آن مركز كه بيك(»گدروزيا

كتاب.)198-1377:199،يمحمد در مسلمان، صورتمؤلفان به مكران، از خويش هاي
كرده ياد هم نظرات)1358:168بارتولد،(مكوران هم، مكران كلمة اشتقاق دربارة و
نموده ارايه كاف.نداگوناگوني سكون و ميم ضم به را مكران كه آن ضمن حموي، ياقوت

مشددمي صورت به را مكران كاف عربي، شعر در كه است كرده اشاره نكته اين به داند،
باشد.اندآورده مكر جمع مكران، كه است داده احتمال قول.ياقوت از همچنين، وي
د)اصفهاني(حمزه مكران، شايد كه است آورده سپس،چنين كه بوده كرمان ماه اصل ر

است آمده در مكران صورت به و شده كه.مختصر كرده اشاره نيز موضوع اين به ياقوت،
او و نوح بن سام بن فارك بن مكران به است منسوب بود)مكران(مكران برادر كرمان با ،

تا.)179-5،180.:م1995الحموي،( كتاب بر خويش تعليقات در نفيسي، بيهقي،سعيد ريخ
كه اين بيان سر«با كه پيداست گفته، مكران كلمة اشتقاق در ياقوت كه پاتامطالبي

است كودكانه حتي و است»نادرست شمرده مردود را ياقوت نظرات داليلي، ذكر با ،
بي( دانش.)1070-2،1071:تابيهقي، گنج كتاب در نفيسي، سعيد نوشتة فيتأل(به

حكيممحمد است،)تقي شده هيتل بن مكران به منسوب .)1082-1083:همان(مكران
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مكرانـ3 واليت محدودة
باستان�الف عهد در مكران
گدروزياهمان ساحلي نواحي نام مكران شد، گفته گذشته صفحات در كه گونه

مكران)بلوچستان( درياي به كه آن جنوبي نواحي جز به اما است؛ محدود)عمان(بوده
ومي شرقي محدودة داشت، امتداد گدروزيا مركزي نواحي تا كه آن شمالي نواحي و شد

به آن، نبودغربي مشخص دقيق خردادبه.طور ابن نظرات به توجه با نفيسي، سعيد
كه است ايران«معتقد جزو كه سند خاك با ساسانيان زمان در ظاهراً مكران، سرزمين

مي تشكيل مستقلي ناحية استدابوده، خردادبه.»ده ابن نوشتة استناد به نفيسي،
بابكانمي اردشير كه ساسانيانبنيان(گويد سلسلة سه)گذار و سي به را خود كشور ،

شاه داشتند، موروثي حكومتي كه را نواحي آن از هريك فرمانرواي و كرده تقسيم ناحيه
نفيسي،.گفتندمي سعيد اعتقاد بعدهاناحيه«به كه گفتهبهاي مكران آن به مطلق، طور

زمان در و درشده سرانجام، و شده معروف بلوچستان نام به بيشتر ما، به نزديك هاي
است شده تقسيم امروز پاكستان و انگليس هندوستان و ايران فهرستي.ميان بنابراين،

شده تقسيم ناحيه سه به ساسانيان زمان در كرده، ضبط خردادبه ابن فيسي،ن.است»كه
سه نواحي استاز كرده ياد چنين مكران«:گانه را آن حكمران كه مكران ناحية يكي،

مي قفصشاه خردادبه، ابن را آن شاه عنوان كه كوچ چادرنشينان ناحية ديگري، و گفتند
است كرده ضبط و.شاه امروز بلوچستان و مكران شمالي قسمت كه قيقان ناحية سوم،

و باشد سند خاك ميمجاور قيقانشاه را آن بي(»گفتندحكمران -2،1072:تابيهقي،

چچ.)1071 كتاب كهدر است آمده سيالئج)راي(نامه بن سند(چچ براي)فرمانرواي ،
خودمشخص قلمرو شرقي مرز عنوان به را كشمير و كرد اقدام خود مملكت حدود كردن

كند مشخص را مكران حد كه گرفت تصميم و كرد دوم.معين سال كه هنگام، آن در
و بود آشفته ايران اوضاع و بود«هجري رسيده زني به سلطنت، از»امور اطالع با چچ ،

احوال، آن«اين از و كرد كرمان بالد به رو تمام، استعداد رويبه مكران بالد به جا،
واليت.»نهاد دو آن حد عنوان به بود، واقع كرمان و مكران ميان كه را جويي تعيينوي
و انبوه«كرد خرماي جوي لب عهدبر در كه است حد اين كه كرد داغ و كرد نهال تر

بود سند ملك بساس، بن سيالئج بن .)48-1384:49كوفي،(»چچ
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اسالم-ب قلمرو در مكران
سال در طبري، تاريخ نوشتة تصرف.ق.هـ23به مأمور عرب سرداران از چند تني ،

واليات از شدندبعضي سرزمين.ايران گشودن براي تغلبي، عمرو بن حكم جمله، آن از
پيوست او به مخارق بن شهاب نام به سرداري و شد گمارده آن.مكران بندر سهيل جا

عمرو بن حكم ياري به بودند، آورده در تصرف به را كرمان كه عبداهللا، بن عبداهللا و عدي
شتافتند مكران.تغلبي مردم حال، آن خارجدر در اردوگاهي در اعراب، با رويارويي براي

بودند باش آماده حال در خويش، شهر مكران.از اهالي اردوگاه به مسلمانان كه هنگامي
كه نبردي در اما شتافت؛ مكرانيان ياري به داشت، نام راسل كه سند پادشاه رسيدند،

چند در راسل، رهبري به مكران، اهالي و مسلمانان نهرمنزلميان داد،)مهران(ي روي
آمد در مسلمانان تصرف به وي، اردوگاه و گرديد منهزم راسل و شدند پيروز .مسلمانان
گزيدند اقامت مكران در مسلمانان و شده كشته مكران اهالي از بسياري جنگ، اين .در
از پس عمر، و ساخت آگاه ماجرا از را عمر خليفة پيروزي اين از پس عمرو، بن حكم

ويژگيكسب از مكران،اطالع هيچ«هاي كه نوشت سهيل و عمرو بن حكم ازبه كس
كنيد بس نهر سوي اين به و نگذرد مكران از شما .)2006-1362:5،2017طبري،(»سپاه

است آمده ديگر صورتي به نامه چچ كتاب در مكران، تصرف آغاز.موضوع كتاب، اين در
پانز سال در سند به مسلمانان الخطابحملة بن عمر خالفت زمان در هجري، -23(دهم

فرمانرواي)ق.هـ13 سيالئج، بن چچ كه هنگامي در است)راي(و شده ذكر بود، .سند
سالجنگ سند، اهالي و مسلمانان داشتهاي ادامه چنين)1384:83�72كوفي،(ها اما ؛
مي دربر آنان تصرف به اعراب، حمالت نخستين در مكران كه برايآيد مركزي و آمد
شددست سند به اعراب به.اندازي مكران هجري، سوم و بيست سال در روايتي، بر بنا

درآمد مسلمانان ناشناس،(تصرف .)278-1383:279مؤلف
اموي عبدالملك بن وليد خالفت زمان بن.)ق.هـ96�86(در حجاج وي سردار ،

وليد)ثقفي(يوسف خليفه از هنددستوري«، و سند غزوه جهت به خليفه،»خواست اما ؛
داد در تن درخواست آن به سرانجام ولي كرد؛ مخالفت حجاج تقاضاي با كوفي،(ابتدا

كرد؛.)1384:91 هند و سند گشودن مأمور را طهفه بن بديل نام به سرداري ابتدا حجاج،
دست از را خويش جان و نبرد پيش از كاري راه اين در بديل، از.داداما پس حجاج،

كشته خبر خود،دريافت داماد و عمو پسر بديل، رامحمدشدن قاسم و«بن هند غزو به
فرمود نامزد آن.»سند كهاز هنگامي كه مكرانمحمدجا به خويش مسير در قاسم بن
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نام به فردي آنمحمدرسيد، بر هارون ميبن داشت، حكومت كهجا دريافت توان
مدت از استمكران، بوده مسلمانان تصرف در آن از پيش .)91-1384:99كوفي،(ي

المسالك كتاب در خردادبه سندابن سرزمين به مربوط نواحي از را مكران الممالك،
است خردادبه،(دانسته بالد.)242.:م1967ابن از را مكران البلدان، كتاب در نيز يعقوبي

است شمرده بر زمرة)استخري(اصطخري.)1356:57يعقوبي،(سند در را مكران نيز
كه است رانده سخن موضوع اين از و دانسته سند ناحيت«سرزمين را ومكران فراخ هاي

هست من.)1373:179اصطخري،(»پهن العالم حدود كتاب در سند محدودة دربارة
كه است آمده المغرب الي است«المشرق مهران رود وي مشرق است جنوبناحيتي و

به كي است، بيابان وي شمال و است كرمان ناحيت وي مغرب و است اعظم درياي وي
است پيوسته خراسان ناشناس،(»حدود رود.)1372:362مؤلف كه است توضيح به الزم
استخري، نوشتة به كه است«مهران خوش و بزرگ نيك تيزي،...رودي و بزرگي در و

است نيل رود از»مانند جنوبيهدامن(، كهكوه)هاي شمالي(هايي سرچشمة)اشدامنة
مي آغاز است، جيحون آنرود از و ملتانشود سوي به منصورهمي)3(جا به سپس، و رود

مي)4( ديبلوارد شرق از گذر از پس و مي)5(گردد سرازير دريا به :1373اصطخري،(شود،

اس.)183 آمده العباد اخبار و البالد آثار كتاب كهدر چون«ت آن عرض مهران، نهر
آن از زياده يا است، دجله سرانجام»عرض رودخانه، اين فارس،مي«و درياي به افتد

سند اندس.)161-1371:1،162قزويني،(»پايان رود نام به مهران، رود كه است گفتني
مي خوانده .)1362:354لسترنج،(شودنيز

دربارة توضيح هنگام ميمقدسي بخش«:گويدسند خوره پنج به را سرزمين اين من
سرزمين.امنموده تا افزودم آن بر است، بدان چسبيده و نزديك كه نيز را بهمكران ها

باشد پيوسته كه.)1361:2،700مقدسي،(»يكديگر كرده ياد بياباني از حوقل در«ابن
است سند و مكران و كرمان موضوع.»البالي اين به بيابان،وي آن كه است نموده اشاره

خانه« و چادرها داراي و مسكوني استسراسر آن جز و نيين حوقل،(»هاي :1366ابن

نوشته.)141 مكران، دربارة العالم، اشكال كتاب كهدر است شده تكرار استخري هاي
بيابان« بيشتر و فراخ و بزرگ است واليتي كتاب.)1368:136جيهاني،(»مكران، در

است شده شمرده بر كرمان به مربوط نواحي از مكران ،4.:ق.هـ1419السمعاني،(األنساب،

كه.)349 است آمده مكران به راجع اخبارالعباد، و آثارالبالد كتاب استناحيه«در اي
قريه و شهرها تيز، بالد و سند زمين است)ي(هاميان بسيار .)1371:1،359قزويني،(»آن
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حموي استياقوت دريا كرانة نام مكران كه كرده اشاره موضوع اين به .:م1995الحموي،(،

نز.)5،179 آن�2در مورد در و شده محسوب كرمان ضميمه مكران )مكران(جاالقلوب،

كه است آمده است«چنين كرمان عمل داخل و است وسيع واليتي مستوفي،(»مكران،

1362:141(.

آبادي-4 و بنادر مكرانشهرها، مهم هاي
معرّب دليل به كه است تذكر به الزم بحث، اين به ورود از شهرها،قبل اسامي شدن

آبادي و داردبنادر ويژه توجهي به احتياج اسامي، آن صحيح تلفظ بر آگاهي مكران، .هاي
نقطه نيز، و اسامي بعضي نگارش در كاتبان اشتباهات آنگذاريهمچنين، وهاي ها

بيسران برخي مشكلقيديجام، اسامي، تصحيح در مصححان كههاي چنان است؛ آفرين
دانسته سند سرزمين به مربوط نواحي از را مكران خردادبه ابن شد، گفته اين از پيش

مكران،.است بنّه، قيقان، شامل را سند شهرهاي خويش، كتاب از ديگر قسمتي در وي
است شمرده بر قندهار و خردا.ميد مسافتابن ذكر هنگام ازدبه، بعضي ميان هاي

آبادي از سند، ميشهرهاي نام نيستهايي تفصيل اين به منابع ساير در كه از.برد وي
باسورجان طابران، خرون(فهرج، مركزي مدر،)شهر هذار، عمرو، بن يحيي قريه ،

مقا تجين، بامويه، درك ها(البلوص8-�موساره، بلوچ به شده واگذار مالح،)نواحي كوه ،

حيس فنّزبور، خلف، سراي قلمان، و)تيز؟=تيس(نخل، جثيه داران، سراي قندابيل، ،
را منصوره تا مكران ابتداي از و برده نام است385قصدار دانسته به،(فرسخ خرداد ابن

به.)54-56.:م1967 قندابيل، از واستخري شده واقع بيابان در كه بزرگ شهري صورت
بسيارشهري« درختان با است، نزه و است»خوش كرده ياد .)1373:180اصطخري،(،

مي فهرج مورد در فهره«:گويديعقوبي آن، تابعاهالي شهر آخرين اين، و نامند اش
مي مكران مضافات از كه است مدعي مكران رييس و است سپس.»باشدكرمان يعقوبي،

به»خروج«از م، از شهر اولين بزرگترينعنوان را فنّزبور شهر و كرده ياد مكران ضافات
است دانسته مكران اصطخري.)1356:62يعقوبي،(شهر نوشتة كيز)استخري(به شهر ،

و)كيج( بوده مكران حاكم مقر بسيار«، خرماي درختان با است، نزه و خوش شهري آن،
است نواحي آن و مكران فرضه به.»و را كيز نيماستخري، دانستهاندازة مولتان از ي

از.است همچنين، چابهار(=تيز)بندر(وي بندر نزديك به)تيس، فرضة، )بارانداز(عنوان
است دانسته مكران تيز به معروف را آن و كرده ياد قنزبور.مكران را)فنزبور(وي،
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از و شمرده بر مكران شهر قند«،»بند«،»به«بزرگترين به»فهلهفره«،»درك«،»قصر ،
است كرده ياد مكران كوچك شهرهاي و.عنوان راسك شهر از همچنين، استخري
است برده نام جدران و خروج نام به .)179-1373:180اصطخري،(روستاهايي

آن بهاز كه المغرب، الي المشرق من العالم حدود جغرافيايي كتاب كه وسيلةجا
سال در ناشناس، آمده.ق.هـ372مؤلفي بتوانفراهم شايد است، فارسي زبان به ،

آبادي و شهرها اسامي بعضي تلفظ واقعي دستصورت به كتاب آن از را مكران هاي
تأل.آورد آنيدر كه آمده بوده، مكران مهم بنادر از يكي كه تيز به راجع شده، ياد جا،ف

است گرمسير جايي و اعظم درياي كران بر سند، حدود از شهر ك.نخستين آن تابدر
است رفته سخن چنين مكران شهرهاي ديگر از بند،«:همچنين، نه، قند، كوشك كيز،

مكران)درك(دزك حدود از اند شهرهاي همه اين اسفك، شهر...، به مكران، پادشاه و
نشيند كه.»كيج كرده يادآوري نيز را نكته اين العالم، حدود قصبه«مؤلف راسك،

است)مركز( جروج بور،به.»ناحيه پنج و بوده بيابان اندر شهركي مشكي وي، نوشتة
بهمهم سند شهر ميترين بهشمار جروج نواحي از شهري پهلپره، و ميرفته آمدهشمار
ناشناس،(است .)364-1372:365مؤلف

احسن كتاب معردر في آبادي��التقاسيم اسامي نوشتهاالقاليم، به ديگري، هايهاي

حدود استكتاب شده افزوده المغرب الي المشرق من قصبة.العالم مقدسي، نوشتة به
گيج)مركز( مشكه، و است بنجپور دمندان،)كيج(مكران، خواش، بربور، شهر، سراي، ،

حيز علي، دشت دزك، فارسي.است)تيز؟(جالك، ابراهيم از نقل به از)استخري(وي ،
راسك مورد در و كرده ياد راسك و خروج«:گويدميكبرتون روستاي شهرك خود اين،

است آن در نيز ارمابيل قنبلي، فهر، فهل اصفقه، قند، قصر بند، كه :1361مقدسي،(»است

به.)2،702�701 مكران جزو قنبلي، و ارمابيل نيز العالم اشكال كتاب آمدهدر شمار
تأل.)1368:133جيهاني،(است شهريدر دو آن مورد در استخري، كهف است :آمده

و)ارمابيل(ارمائيل« است منزل دو ايشان، ميانة در مسافت و بزرگند شهر دو قنبلي، و
است فرسنگ نيم مسافت دريا، و ارمائيل ميانة كه.)1373:180اصطخري،(»در چنان

به شد، معرمالحظه في التقاسيم احسن كتاب در نمونه به��عنوان كوشكاالقاليم، جاي

قصر بهقند، عربي تلفظ با اسفك، و آمده وقند فهر فهل شكل به پهلپره، و اصفقه صورت
به گيجمشكه، و مشكي به)كيج(جاي است، شده نوشته كيز كه.جاي است گفتني

دانست كيژ بايد را كيج و كيز فارسي اصلي صورت كه است معتقد نفيسي بيهقي،(سعيد
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بن.)2،1086:تابي از بارتولد استهمچنين، كرده ياد پنجپور صورت به فنزبور، يا جبور
بنجبور.)1358:169بارتولد،( كه است توضيح به پنج)فنزبور(الزم نام با حاضر حال در ،

است مشهور .)1364:352لسترنج،(گور

مكران-4 واليت در مذهبي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، اوضاع
نز كه�2در است آمده دوم«القلوب اقليم از است بزرگ مملكتي وسعتش.مكران،

فنزبور دارالملكش مرحله، بي)...بنجبور(دوازده قراي و بسيار عمارات و زراعات شمارو
به.)1362:262مستوفي،(»دارد بنجپور از كردهمقدسي، ياد چنين مكران، قصبة عنوان
دارد«:است خندق گردش گل، از است.دژي نخلستان ميان دردر نام به دروازه دو و

در»توران« آن.»دارد»تيز«، اهالي استفاده مورد آب دربارة ميوي نهرجا از كه گويد
آن جامع مسجد و دارداست قرار بازار ميان در مي.ها، تيز مورد در درمقدسي كه گويد
و است واقع دريا است«كرانة زيبا جامعي و نيكو رباط چند داراي نخلستان، »پر

به.)701-1361،2،702مقدسي،( تيز از رااستخري، شهر آن و كرده ياد مكران تيز صورت
است)بارانداز(فرضة دانسته عنوان.)1373:179اصطخري،(مكران به تيز، از هم مقدسي

است كرده ياد معروف من.)1361:2،704�703مقدسي،(باراندازي العالم حدود مؤلف
ال الي راالمشرق راسك بسيار«مغرب، بازرگانان و مردم بسيار و آبادان شمرده»جايي بر

ناشناس،(است كيز.)1372:364مؤلف از نام)كيج(استخري، مكران حاكم مقر عنوان به ،
مي شده ياد شهر مورد در و خرماي«:گويدبرده درختان با است، نزه و خوش شهري آن،

ا نواحي آن و مكران فرضة و آن.»ستبسيار وسعت شهروي، از نيمي اندازة به را جا
است دانسته .)179-1373:180اصطخري،(مولتان

از العالم، حدود در شد، گفته كه بسيار«چنان شده؛»بازرگانان ياد راسك شهر در ،
كم جايي عنوان به پهلپره، استاما گرديده مطرح ناشناس،(نعمت .)1372:365مؤلف

ني دربارةاستخري و برده نام جدران و خروج نام به روستاهايي و راسك شهر از ز،
مي جدران آن«:گويدمحصول ميدر عد و حد بي نيشكر و پانيذ پانيذجا، تمامت و باشد

مي حمل آفاق در آنكه از ماسكانافتد، ناحيت از كه اندك چيزي اال باشد؛ مرتفع جا
مي پانيذ.)1373:180اصطخري،(»افتدنقل كه است ذكر به شكر)فانيذ(الزم همان ،

است كه).1380:214حبيبي،(سفيد موضوع اين يادآوري با از»مشكي«استخري، ،
كه دارد اشاره نكته اين به است، گرمسير مناطق فواكه«جمله )هايميوه(انواع
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آن در ميسردسير، خردادب.)1373:180اصطخري،(»باشدجا ابن نوشتة درآمدبه ه،
درهم ميليون يك دريافت ازاي در مكران، عباسي(سرزمين خليفة سوي به)از ،

مي واگذار به،(شدمتقاضيان خرداد مختلف.)242.:م1967ابن شهرهاي فاصلة استخري،
آمده شرح بدين مكران، شهرهاي از بعضي بين مسافت ميان، آن از كه شمرده بر را سند

كيز:است تا تيز بور،)جكي(از قنز تا كيز از منزل؛ پنج تا)پنجبور(، بور قنز از منزل؛ دو
از»درك« و منزل سه است»راسك«تا»درك«، منزل سه .)1373:181اصطخري،(،

كم دليل به كه است الزم نكته اين به مكران،توجه واليت كوچ«آبي و سيار سكنة
داشت غلبه واليت اين در مقدسي،.)1358:168بارتولد،(»نشين، نوشتة به همچنين

رواج ديم صورت به بيشتر كشاورزي سرزمين، آن در و بود كوير مكران نواحي بيشتر
كه.)1361:2،711مقدسي،(داشت موضوع اين از آن«استخري، در اوقات جاغالب

مي)مكران( است»باشدقحط كرده از.)1373:179اصطخري،(ياد سيه«مقدسي،
آن»يچردگ مركز اهالي زبان از و گفته سخن مكران زبان)بنجپور(جااهالي عنوان با ،

است برده نام تأل.)1361:2،703مقدسي،(بلوچي در مكران، اهالي زبان مورد فيدر
كه است آمده است«استخري مكري و پارسي مكران، اهل .)1373:179اصطخري،(»زبان

جيهاني ابوالقاسم را موضوع استاين كرده تكرار العالم اشكال كتاب در جيهاني،(نيز،

لهجه.)1368:136 واقع، در مكري زبان فراوان، احتمال استبه بوده پارسي زبان از .اي
چنان كه گفت بايد مكران اهالي مذهب به پيشراجع آنكه مردم شد، ياد تر
سرانجا اما كردند؛ مقاومت اسالم لشكريان برابر وسرزمين، خوردند شكست آنان از م،

درآمد مسلمانان تصرف به به.مكران مكران، كه دارد اشاره موضوع اين به حموي، ياقوت
جنگ(عنوه طريق افتاد)از مسلمانان دست به دهه.)5،179.:م1995الحموي،(، از پس

به هجري، اول قرن نخستين گسترشهاي به رو سرزمين آن در اسالم طبيعي، طور
استدا است.شته كرده ياد بنجپور اهالي دين عنوان به اسالم، از :1361مقدسي،(مقدسي

رباط.)2،703 و زيبا جامع مسجد دروجود نيكو آن(»تيز«هاي از پيش، سطور در هاكه
شد گفته است)سخن مشهور بندر آن در اسالم گسترش از حاكي منطقه.، از استخري،

نزه«اي و اي»خوش نام به عنوان، به داشته، قرار قندابيل و كيزكانان ميانة در كه ل
كه آن«جايي سكان مسلمانتمامت است»اندجا كرده ياد از.)1373:181اصطخري،(،

سند مذهبي اوضاع دربارة مقدسي داشت(آنچه قرار آن محدودة در نيز مكران )كه
مي بر چنين است، ديننوشته كه سنت، مذهب بر عالوه كه آنآيد مردم بوداكثريت جا
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مقدسي كه مذاهبي به معتقدان داشتند، عقيده آن به مولتان اهالي كه شيعه، مذهب و
آن بهاز بتها، و شرك ميعنوان سر به سند در كرده، ياد ،1361:2مقدسي،(بردندپرستي

713-700(.

نتيجه
واليتي مكران شد، گفته گذشته صفحات در آنچه اساس جنوببر در كه است

سابقه از و دارد قرار استبلوچستان برخوردار كهن از.اي فارس، خليج تاريخي دوران
سومري حكومت شدزمان آغاز قبل سال هزار پنج از بيش در كتيبه.ها، باقيدر هاي

نام با مناطقي از سومريان، عهد از آنمانده مورد در كه است شده ياد ملوخ و مكن هاي
نظرا داردها، وجود مختلفي كرانه.ت شامل را ملوخ محققان، بعضي كه آن شماليبا هاي

دانسته سند درة شرق تا ايران ساحل و فارس ذكرخليج كه داليلي به توجه با اما اند؛
داد تطبيق بتوان حبشه با را ملوخ كه است آن بيشتر احتمال به.شد، مكّن، طوردربارة

مي كلكلي اين كه گفت بهتوان كه هخامنشيان،مه امر تحت واليات از يكي نام عنوان
خليجبه سواحل سوي دو بر آمده، مكا مي)درياي(صورت گفته هرچندپارس است؛ شده

گدروزيا مورد طايفه)بلوچستان(در كه است پذيرفتني نظريه اين پارسي، از بهاي كه ها
س منطقة به ورود از پس بودند، معروف دروسيايوي بهنام را خود نام پارس، درياي واحل

كهآن اين مورد در بارتولد، همچنين و هيگ نظرات مكران، نام مورد در اما دادند؛ جا
مي نظر به توجه قابل است، دراوي قوم يك نام از مشتق ياقوتديدگاه.رسدمكران، هاي

شد شناخته مردود ديديم كه چنان مكران، كلمة اشتقاق به.دربارة توجه نظراتبا
ذكر اسالمي دوران در نيز و باستان عهد در مكران واليت محدودة دربارة كه مختلفي

مي ازشد، پس اما بوده؛ هخامنشيان قلمرو در سند، تصرف از قبل مكران كه گفت توان
گرفت قرار ايران به مربوط ايالت اين حوزة در مكران شد، ضميمه ايران به سند كه .آن

م مختلف، منابع مسلمدر موضوع اين اما شده؛ ذكر متفاوت صورت به مكران حدودة
فنزبور كه كيج)پنجبور=بنجبور(است تيز)كيز(، شهرهاي)تيس(، جمله از راسك، و

مي محسوب مكران .شدندمهم
كيز و داشت فراواني بازرگاني اهميت تيز شده، ياد شهرهاي ميان بر)كيج(از عالوه ،

تجا مهم بودموقعيت مشهور بسيار خرماي درختان داشتن به روستايي.ري، همچنين،
مي محسوب شكر توليد مهم مراكز از جدران، نام جملهبه.شدبه از مكران كلي، طور
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كم و گرمسير آننواحي در كشاورزي و بوده بهبارندگي بيشتر داشتهجا، رواج ديم صورت
ف.است مكران، اهالي زبان شد، گفته كه مكرانيچنان نيز و بلوچي احتمال(ارسي، به كه

لهجه بهبسيار، فارسي زبان از محلي مياي است)آمدهشمار آن.بوده ايناز كه جا
دهه نخستين از استسرزمين، مسلم درآمد، مسلمانان تصرف به هجري، اول قرن هاي

آن در اسالم رواج استكه نبوده منتظره غير دربا.جا منابع، در آنچه واز جامع مساجد رة
آنرباط مختلف شهرهاي در موجود ميهاي شده، نوشته درجا اسالم كه دريافت توان

است شده مكران اهالي غالب دين مرور به سرزمين، .آن

:هاشتنوپي
ربراي-1 پارس، درياي حدود از ,1384:28�17فروزاني،.ك.آگاهي
شكل-2 چگونگي دربارة اطالع امجهت رگيري عربي، متحدة هاولي،.ك.ارات ,1377:18�7دونالد
ملتان-3 شهر مورد در ارايه)مولتان(استخري ارزشمندي مطالب است، واقع پاكستان كشور در كه

است ,1373،177�176اصطخري،.ك.ر.كرده
مي-4 ناميده برهمناباد سندي زبان به كه منصوره از بهاستخري، گرمسشد، شهري سرسبزعنوان و يري

ليمو ميوهكه جمله از انبه و آنترش استهاي كرده ياد بوده زكرياي.174-1373،176اصطخري،(جا
است نوشته چنين منصوره دربارة بركت«:قزويني، و خير به بسيار سند، زمين به مشهور »شهريست

,1371:1،161قزويني،
به-5 ديبل از العالم، اشكال كتاب دبدر آنصورت مورد در و شده ياد كهيل است آمده جانب«:جا بر

بر)رود(غربي است بازارگانان)كنار(مهران جايگاه و است هند و سند شهرهاي اين كشتي گذرگاه و دريا
مردم... مقام استآن)در(و تجارت براي ).1368:135جيهاني،(جا،

منابع
حوقل- سور(سفرنامه).1366(ابن در شعار،)االرضةايران جعفر .اميركبير:تهران.ترجمة
خردادبه- الممالك).1967(ابن بريل:ليدن.المسالك .مطبع
(ا.ا.اصطخري� مسالك).1373. و ترجمةممالك ايرجمحمد، كوشش به تستري، عبداهللا بن اسعد بن

افشار:تهران.افشار محمود دكتر موقوفات .بنياد
(ح.مالسلطنه،اعتماد- ايران).1363. وجديد قديم جغرافيايي لغات ميرهاشمتطبيق تصحيح به ،

.اميركبير:تهران.محدث
و� (و.بارتولد، ايران).1358. تاريخي جغرافياي سردادورتذكره حمزه ترجمة توس:تهران.، .انتشارات
(ك.ا.باسورث،� غزنويان).1362. انوشهتاريخ حسن ترجمة .اميركبير:تهران.،
حيمحمدبيك� ،) ايرانمقدمه).1377. تاريخي جغرافياي بر اصفهان:اصفهان.اي دانشگاه .انتشارات



مكران تاريخي ���/جغرافياي

ا� (م.بيهقي، بيهقي).تابي. نفيسيتاريخ سعيد وتعليقات تصحيح به سنايي:تهران.، .كتابخانه
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