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Abstract 
One of the consequences of the expansion of Iran-Europe relations in the 

Safavid period was the drawing of maps of Safavid Iran by European 

cartographers. In the era of European geographical explorations and 

multilateral relations with Iran, European cartographers, in addition to 

drawing global, Asian and even regional maps, also drew specific maps of 

Iran. The drawing of various maps by Europeans of Safavid Iran along with 

specifying details in the maps shows the location and characteristics of each 

of the Iranian states in that period. One of the most important states of Iran 

in the Safavid period was Makran province in southeastern Iran. Makran was 

important because of its connection with the sea and also as a bridge 

between Iran and its eastern neighbors, especially India, and was considered 

by European cartographers. Given that in the historical and geographical 

sources left from the Safavid period, brief descriptions of Makran remain, 

and on the other hand, European cartographers drew the map of this state 

with minor political, natural, human, etc. phenomena, the analysis of Makran 

historical geography in this The maps are worth discussing. The purpose of 

this article is to explain the historical geography of Makran in the Safavid 

period based on historical maps of Europeans from that period, which has 

been written in a historical way by extracting information from maps and 

library sources. 
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های تاریخی  بر اساس نقشهدورۀ صفوی    جغرافیای تاریخی مکران در 

 اروپاییان 
 1ی عبداله صفرزای

 ، سیستان و بلوچستان، ایران. استادیار گروه تاریخ دانشگاه والیت
 یاسر مالزئی

 ، ایران. ، تهرانتاریخ دانشگاه تهران دانشجوی دکتری رشته 
 1400/ .6/ 30ش مقاله: ؛ تاریخ پذیر02/1400/ 01تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی  -علمی 

 چکیده 
در   اروپا  و  ایران  مناسبات  پیامدهای گسترش  از  نقشه   دورۀیکی  ترسیم  ایراِن  صفوی،  دورۀ صفوی    های 

نگاران اروپایی در عصر اکتشافات جغرافیایی و مناسبات چندجانبه  نگاران اروپایی بود. نقشه توسط نقشه

های اختصاصی  ای، به ترسیم نقشه های جهانی، آسیایی و منطقه ترسیم نقشه  اروپاییان با ایران، عالوه بر

نیز پرداختند. ترسیم نقشه ایران  ایراِن  از  از  اروپاییان  به همراه مشخص  دورۀ صفوی     های متعدد توسط 

نقشه در  نمایان مینمودن جزئیات  را  دوره  آن  در  ایران  ایاالت  از  موقعیت و مشخصات هر یک  سازد. ها، 

با   شرقجنوب ، ایالت مکران در  دورۀ صفوی    یکی از ایاالت مهم ایران در ایران بود. مکران به دلیل پیوند 

دریا و همچنین به مثابه ُپل ارتباطی ایران با همسایگان شرقی به ویژه هند، اهمیت داشت و مورد توجه 

،  دورۀ صفوی   و جغرافیایی بازمانده ازنگاران اروپایی قرار گرفته بود. نظر به اینکه در منابع تاریخی  نقشه 

از مکران   از طرفی نقشه   ماندهی باق توصیفات مختصری  پدیدهو  با  را  ایالت  این  اروپایی نقشه  های  نگاران 

این نقشه انسانی و غیره ترسیم نمودند، واکاوی جغرافیای تاریخی مکران در  ها  جزئی سیاسی، طبیعی، 

نوش این  دارد. هدف  بررسی  و  بحث  در  جای  تاریخی مکران  تبیین جغرافیای  اساس دورۀ صفوی     تار  بر 

نقشه نقشه  از  اطالعات  استخراج  با  و  تاریخی  روش  به  که  است  دوره  آن  از  اروپاییان  تاریخی  و های  ها 

 ای نگاشته شده است. همچنین منابع کتابخانه 
 

 نگاران، اروپایی. جغرافیای تاریخی، مکران، صفوی، نقشه های کلیدی: واژه
 

 . مقدمه 1

آب مسیر  از  آفریقا  قاره  زدن  دور  و  جغرافیایی  اکتشافات  به  اروپاییان  آوردن  روی  های  با 

سرزمین به  ورود  و  و  اقیانوسی  پانزدهم  قرن  در  آسیایی  فصل    شانزدهمهای  میالدی، 

گشوده شد.   روزگار  آن  در  غرب  و  شرق  مناسبات  در  درگیری  زمان همجدیدی  آن  و با  ها 

دول اروپایی با عثمانی و همچنین اختالفات ایران و عثمانی، باعث شد    اختالفات اغلب

داری در ابعاد سیاسی، تجاری، فرهنگی و غیره میان ایران و دول  مناسبات متعدد و دامنه

آن   ییاروپامختلف   تداوم  و  مناسبات  رویکردها،  این  جریان  در  شود.  اروپاییان برقرار  ها، 
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های نقشه  ای و به خصوص های جهانی، آسیایی، منطقههای متعددی اعم از نقشه نقشه

از  دورۀ صفوی     های ترسیمی اروپاییان از ایران  اختصاصی از ایران ترسیم نمودند. نقشه

قرن شانزدهم آغاز و در قرون هفدهم و هجدهم با دقت و تعداد بیشتری تداوم پیدا نمود.  

نقشه موض دقت  در  جزئی  و  کلی  موارد  ترسیم  در  سیاسی،  نگاران  متعدد:  وعات 

ها ثبت  جغرافیایی، انسانی و غیره، باعث شد اطالعات نفیسی از ایران آن دوره در نقشه

این اطالعات   نقشه  شدهثبتشود.  ایالتدر  برای  اروپایی،  از مرکز های  و دور  های مرزی 

-صفویان که در منابع آن دوره کمتر توصیف شدند، ارزش دوچندانی دارد. یکی از ایالت

بر   عالوهایران، ایالت مکران بود. این ایالت    شرقجنوبدر  دورۀ صفوی     های مرزِی مهم  

ایالت از  هند،  و  ایران  ارتباطی  پل  و  گسترده  تماس  وسعت  آن  ساکنان  که  بود  هایی 

ها در آن دوره داشتند.  ها و انگلیسیمستقیم با استعمارگران اروپایی به خصوص پرتغالی

ایالت مکران در  در نقشه  شدهارائهطالعات  ارزش و اعتبار علمی ا و اهمیت  اروپایی  های 

آن دوره، این قابلیت را دارد تا مسائل تاریخی، جغرافیایی و انسانی مکران در آن دوره بر 

نقشه این  اطالعات  اساس  گیرد.  قرار  واکاوی  مورد  مسائل   یتوجهقابلها  زمینه  در 

، اقتصادی، انسانی و غیره در این  بندرهاها،  ، شهر هاراهسیاسی، اداری، مرزی، طبیعی،  

نقشه  شدهارائهها  نقشه این  تاریخ و جغرافیای مکران در  بررسی  تحقیقات که  بر غنای  ها 

می ران مک دوره  آن  در  حوز پژوهشافزاید.شناسی  در  متعددی  در مکران   ۀهای    شناسی 

صفوی    جغرادورۀ  و  تاریخی  ابعاد  از  بزرگی  بخش  اما  گرفته،  آن  صورت  در  مکران  فیایی 

تحقیقات   از  یکی  است.  تاریک  همچنان  در  شدهانجامدوره  مکران  صفوی    درباره  ،  دورۀ 

تا نامهپایان  از صفویه  تاریخی مکران  با عنوان: »جغرافیای  ای در مقطع کارشناسی ارشد 

نامه دیگری نیز با  قاجاریه« است که توسط زهرا کوروشی احسن نگاشته شده است. پایان 

بلوچستان درعنو اجتماعی  و  »اوضاع سیاسی  کارشناسی دورۀ صفوی    ان:  ه« در مقطع 

شهلی عبدالصمد  توسط  فردوسی  دانشگاه  در  تحقیقات  ارشد  است.  شده  نوشته  بر 

در   شدهانجام نقشهدورۀ صفوی    درباره مکران  از  استفاده،  اروپایی هیچ  تاریخی  ای  های 

مقا رویکرد  و  مسئله  موضوع،  آنچه  پژوهش  ۀلننمودند.  با  را  گرفته حاضر  صورت  های 

های تاریخی در تحلیل و بازنمایی تاریخ و جغرافیای مکران  سازد، کاربرد نقشهمتفاوت می

از    دورۀدر   کافی  جغرافیایی  و  تاریخی  اطالعات  انعکاِس  عدم  به  توجه  با  است.  صفوی 

متون   در  جغرافیای  دورۀمکران  و  تاریخی  اطالعات  وجود  همچنین  و  از  صفوی  متنوع  ی 
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نقشه در  و  مکران  تاریخی  اطالعات  استخراج  مقاله  این  هدف  اروپاییان،  تاریخی  های 

نقشه از  مکران  به  جغرافیایی  ابتدا  رو،  این  از  آنهاست.  تبیین  و  اروپاییان  تاریخی  های 

نقشه مختصر  نامشدهپرداختهها  معرفی  سپس  این  ،  در  مکران  ثغور  و  حدود  و  شناسی 

شنقشه تبیین  و  ها  شهرها  طبیعی،  جغرافیای  ادامه  در  است.  جغرافیای    بندرهاده  و 

در   مکران  صفوی     انسانی  نقشهدورۀ  اساس  شده  بر  مشخص  اروپاییان،  تاریخی  های 

 است.  

 دورۀ صفوی   نگاران اروپایی از ایران های نقشهای به نقشه. اشاره2
و  ۀسابق ایران  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  مناسبات  پیشین  برقراری  از  طوالنی    ۀاروپا 

در   اما  است،  صفوی  برخوردار  و  دورۀ  کشف   زمانیهمان  برای  اروپایی  دول  تالش  با  آن 
با   آغاز شد.  اروپا  و  ایران  مناسبات  در  جدیدی  در شرق، فصل  جدید  ارتباطی  مسیرهای 

ن اروپاییان به ایرا  وآمدرفتگسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و اروپا،  
مهم از  یکی  و  شد  بیشتر  تاجران  و  سفیران  سیاحان،  قالب  کسب  در  آن  نتایج  ترین 

ایراِن   از  جغرافیایی  و  تاریخی  صفوی     اطالعات  نمایندگان   (. Alai, 2010: 47)   بود دورۀ 
دربار  آگاهی  کسب  ضمن  اروپایی  تاجران  و  سیاحان  کوههاراه   ۀسیاسی،  رودها، ،  ها، 

روستاها،   نقشهم  وخویخلقشهرها،  به  کشور،  اقتصاد  و  دربار  اوضاع  و  ردم،  برداری 
نیز پرداختند   ایران  از  ایراِن  ( 144:  1394حائری،  (مساحی  از  از  دورۀ صفوی     . ترسیم نقشه 

نقشه کار  دستور  در  میالدی  شانزدهم  میقرن  نظر  به  گرفت.  قرار  اروپایی  رسد  نگاران 
نقشه ایراِن  نخستین  از  اروپاییان  ترسیمی  صفوی   دو  های  نقشهرۀ  مطالعات  اساس  -بر 

ترسیم شده است. در قرون   و غیره  تاریخی  و اطالعات  نگاران در منابع جغرافیایی قدیم 
نگاران عالوه بر مطالعات منابع جغرافیایی و تاریخی، از  هفدهم و هجدهم میالدی نقشه

 های سیاحان، سفیران و تاجران اروپایی که  داده
 
ن را به چشم  مناطق متعدد ایرا  مستقیما

می استفاده  نیز  بودند،  نقشهدیده  ترسیم  روند  رو،  این  از  ایراِن  کردند.  از  دورۀ    نگاری 
و  صفوی    اطالعات  با  همراه  منسجم  چارچوبی  از  میالدی  هجدهم  و  هفدهم  قرون  در 

و  داده تاریخی  دقیقهای  شد.  جغرافیایی  برخوردار  دستهتر  نظر  ایراِن  از  دورۀ    بندی، 
قصفوی    نقشهدر  از  دسته  چهار  بر الب  عالوه  است.  یافته  ظهور  و  بروز  اروپایی  های 

نقشهنقشه جهانی،  نقشههای  و  آسیایی  منطقههای  است،  های  مهم  بسیار  آنچه  ای، 
نقشه نقشهترسیم  بود.  اروپاییان  توسط  دوره  آن  ایراِن  از  اختصاصی  ترسیمی  های  های 

 ۀ ای از اطالعات تاریخی و جغرافیایی دربار دهاروپاییان از قلمرو صفویان دارای حجم گستر 
ایالت مرزبندی  همسایگان،  با  ایران  مرزهای  ترسیم  بود.  زمان  آن  در  ایران،  ایران  های 

آبادی و  ترسیم  موقعیت جغرافیایی شهرها  و  ،  هاراهها و حتی مناطق روستایی، موقعیت 
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کوه بیابان رودها،  مهمها،  از  غیره  و  جمعیتی  اطالعات  و تها،  تاریخی  اطالعات  رین 
نگاران برای است. عالوه بر این، نقشهدورۀ صفوی     های اروپایی از ایراِن  جغرافیایی نقشه

از عالئم و نشانه آبادی،  یا  یا اقتصادی هر شهر  های  نمایاندن اهمیت سیاسی، نظامی و 
در میان  اند.  دایره توصیف و ترسیم نمودهخاصی به شکل قلعه، پایگاه و غیره به صورت  

ای  ایران از موقعیت ویژه  شرقجنوبصفوی، ایالت مکران در    دورۀایاالت مختلف ایران در  
های آزاد، داشتن موقعیت جغرافیایی خاص  برخوردار بود. داشتن سواحل گسترده با آب 

و   هند  در  اروپایی  استعمارگران  حضور  دوره،  آن  در  هند  و  ایران  ارتباطی  پل  مثابه  به 
سواحل   و  همچنین  ایران  ساحل  ی زدوخوردهاجنوبی  با  موارد  آنان  و  جنوبی  نشینان 

موقعیت از  دیگر،  از  متعدد  مکران  دوری  به  توجه  با  بود.  دوره  آن  در  مکران  خاص  های 
  و مسائل دیگر، اوضاع تاریخی و جغرافیایی مکران در منابع دورۀ صفوی     مراکز حکومتی  

برر دورۀ صفوی    تاریخی مکران در نقشهبازتاب چندانی نداشته، لذا  های  سی جغرافیای 
 های اروپاییان درباره ایران در متعدد اروپاییان، قابلیت واکاوی دارد. از آنجا که حجم نقشه

صفوی    نقشهدورۀ  از  برخی  در  موجود  اطالعات  طرفی  از  و  بوده  زیاد  تعداد  نظر  ها از 
نقشه از  نمونه  چهارده  تنها  نوشتار  این  در  است،  مورد   هایمشابه  اروپاییان    تاریخی 

است.   گرفته  قرار  نقشهاستفاده  بین  نقشه  در  دو  از  شانزدهم  قرن  که   شدهاستفادههای 
اورتلیوس   آبراهام  ماجینی    (Abraham Ortelius)توسط  آنتونیو  و  ( Antonio Magini)هلندی 

شده ترسیم  نقشهایتالیایی،  بین  در  نقشه  اند.  پنج  از  هفدهم  قرن  که   هشداستفادههای 
فرانسوی، فیلیپیوس کالوریوس هلندی، هرمان    (Nicolas Sanson)توسط نیکوالس سانسون  

  ( Petrus Kaerius)و کائیریوس    (Johannes Janssonius)انگلیسی، جانسینیوس    (Herman Moll) ُمل
بلوم   ریچارد  و  شده  (Richard Blome)هلندی  ترسیم  نقشهانگلیسی  بین  در  قرن  اند.  های 

از نقشه    هجدهم  متئوس    شدهاستفادههفت  جرج  توسط    ( Georg matthaus Seutter)که 
فر دی  نیکوالس  سنکس    (Nicolas de Fer)  آلمانی،  جان  انگلیسی،    (John Senex)فرانسوی، 

ترسیم  (    Chatelan Henri)فرانسوی و شاتالن هنری    (Guillaume Delisle) گیوم دولیل هلندی 
 اند.   شده

 شناسی مکران . نام3

های نخستین اشارات مستقیم به نام این ایالت در متون نوشتاری، به منابع یونانی و کتیبه

می باز  کتیبههخامنشی  در  ایالت  گردد.  این  از  مکا  عنوان  تحت  هخامنشی  متعدد  های 

ها  و در متون یونانی آن زمان از جمله در تاریخ هرودوت به عنوان سرزمین میکی  ادشدهی

نویسان یونانی، بخش شمالی این  برخی از جغرافی(.  192/  3:  1386وت،  )هرودیاد شده است  
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  ی برای نخستین بار در کتیبه شاپور ساسان (.307:  1382)استرابو:  نامیدند ایالت را گدروزیا می

ران  
ُ
َمک عنوان:  با  ایالت  این  از  زرتشت  کعبه  دیوار  است    یاد  (Mkwran)بر  )اکبرزاده،  شده 

به  (.42:  1382 آن  از  جغراف  پس  گسترده  آن  یطور  مسلمان  و  نویسان  مکوران  ران، 
ْ
ُمک را 

ران نامیده
ْ
 .  اند َمک

نام      بررسی  و  نقشهتحلیل  در  مکران  میشناسی  نشان  اروپاییان  تاریخی  که  های  دهد 

جاینقشه دو  از  نموده نگاران  استفاده  منطقه  این  شناسایی  برای  جاینام  اول اند:  نام 

ک مکران است  نقشهاصطالح  به  ه در  کاربرد داشته است.  الفاظ مختلفی  با  تاریخی  های 

کد  )(، ُمکران  3)کد  (، ِمِکران  2کد  )(، َمِکران  1کد  )توان به الفاظ َمکران  عنوان مثال: می

های تاریخی حاکی از الفاظ مختلف مکران در نقشه  کاربرد( اشاره کرد.  6کد  )( و َمِکُرن  5

نگاران اروپایی بوده است. تنوعی که به جز ن در تصور نقشهوجود تنوع آواشناسِی نام مکرا 

دچار  نقشه و  یافته  بازتاب  متمادی  سالیان  طی  تاریخی  و  جغرافیایی  منابع  دیگر  در  ها 

می تحول  و  تلفظ  تغییر  باب  در  هجری،  هشتم  قرن  در  ابوالفداء  مثال:  عنوان  به  شد. 

)ابوالفداء،  و الف و نون«    نقطهیباء  مکران نوشته: »مکران به ضم میم و سکون کاف و فتح ر 

1349 :369  .) 
نقشهجای      در  مکران  منطقه  شناسایی  برای  دوم  از نام  استفاده  اروپایی،  تاریخی  های 

های مورخان رومی و یونانی از  (. در گزارش5و    4است )کد   (  Gedrosia)اصطالح گدروزیا  

اوریتی سرزمین  عنوان  تحت  ومکران  ایختوفاکیه  و    ها،  اوریتی  است.  شده  یاد  گدروزیا 

ایختوفاکیه در موازات سواحل اقیانوس هند و دریای عمان به ترتیب در شرق اوریتی و در  

یعنی  درنگانیا  و  کرمانیا  تا  ایختوفاکیه  بخش شمالی  در  گدروزیا  بودند.  ایختوفاکیه  غرب 

داشت امتداد  بعدی  گد(.  308  -306:  1382)استرابو:   سیستان  نام  ایالت  کاربرد  برای  روزیا 

، مرسوم نبود. بکار بردن این واژه توسط نقشه نگاران ناشی دورۀ صفوی     مکران در منابع

در   بطلمیوس  به خصوص  باستان  روم  و  یونان  و تصورات منابع  توصیفات  که  این است  از 

نگاران  اکتشافات جغرافیایی و عصر رنسانس در اروپا مورد استقبال و استفاده نقشه  دورۀ

دیگران،    وپایی قرار گرفته بودار  و  به علت   (.28:  1386)گنجی  تاورنیه  به گزارش  این،  بر  عالوه 

سفرنامه و  سیاحان  آگاهی  ایرانیعدم  معاشران  همچنین  و  اروپایی  از نویسان  شان 

در   ایران  ایالتی  صفویخصوصیات  آن دورۀ  توصیف ،  در  قدیم  جغرافیایی  اطالعات  از  ها 

 (. 357: 1336)تاورنیه،  کردند فاده میمناطق متعدد ایران است
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مکتب   نام مکران  کد 
 نگاری نقشه

 مأخذ 

1 
 

 

 156:  1386گنجی و دیگران،  ایتالیایی 

2 

 

 Alai, 2010: 101 فرانسوی 

3 

 

 776/ 3: 1396گل، وثوقی و صفت آلمانی 

4 

 

 176:  1386گنجی و دیگران،  هلندی 

5 

 

 Davidrumsey.com ایتالیایی 

6 

 

 Alai, 2010: 87 فرانسوی 

 . حدود و مرزهای مکران 4

تاریخ،   طول  در  ایاالت  مرزهای  و  حدود  تعیین   در 
 
دارد.    معموال وجود  اساسی  چالش  دو 

اینکه   در   حدودوثغوریکی  غیره  و  جغرافیایی  اداری،  تقسیمات سیاسی،  خاطر  به  ایاالت 

بوده نوسان  و  تغییر  دچار  تاریخ  برخیطول  اینکه  دوم  داخلی   اند.  لحاظ  از  که  ایاالت  از 

ها  شدند، در هر ُبرهه از تاریخ نام یکی از بخشحداقل به دو یا سه بخش عمده تقسیم می

می عمومیت  ایالت  کل  نام  عنوان  نیست.  به  مستثنی  قاعده  دو  این  از  نیز  مکران  یافت. 

از   به پهنه وسیعی  تاریخ  اطالق  ایران و سواحل دریای عمان    شرق جنوبمکران در طول 

شد که از غرب با کرمان، از شمال با سیستان از جنوب با دریا و از شرق با ایالت سند  می

از    مرز هم اقوام    هیتسموجهدورۀ افشار     و به خصوص در دورۀ صفوی     بود.  به  ایالت  این 

عنوان  به  مکران  بعد،  به  دوره  این  از  یافت.  نام  تغییر  بلوچستان  یعنی؛  منطقه  آن  ساکن 
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از دایره    جزئی  تدریج  به  و  شد  شناخته  جغرافیایی    یگذار نامبلوچستان  لحاظ  از  آن 

محدوده به  مکران  امروزه  شد.  میمحدودتر  اطالق  بلوچستان  جنوب  از  از ای  که  شود 

شمال به سراوان و بمپور، از جنوب به دریای عمان، از مشرق به کالت )در پاکستان ( و از  

 (.  175 -174:  1391وزانی، )فر طرف مغرب به بشاگرد محدود است 

نقشه      در  توجه  قابل  نکات  از  تعیین  یکی  اروپاییان  در    حدودوثغورهای  دورۀ    مکران 

نقشهصفوی    تمامی  در  سیستان  است.  با  شمالی  حدود  در  مکران  منطقه  اروپایی  های 

نقشه است.  یافته  الگپیوند  دو  از  با سیستان،  مکران  پیوند  توصیف  در  اروپایی  وی نگاران 

نقشه کردند.  پیروی  دایر متفاوت  یک  در  را  سیستان  و  مکران  اولیه،  قرار    ۀنگاران  ایالتی 

ای از قلمرو ایراِن عصر صفوی که در  اند. به عنوان مثال: سانسون فرانسوی در نقشهداده

است  م   1652سال   کرده  توصیف  با سیستان  پیوند  در  را  مکران  چاپ شده،  پاریس  در   .

 در تصور این دسته از نقشه(. ا1  شمارۀ  نقشۀ)
 
نگاران، مکران و سیستان در ساختار  حتماال

های بعدی اروپایی،  شدند. در نقشهصفوی با یکدیگر اداره می  دورۀاداری و ایالتی ایراِن  

نشانه و  عالئم  از  استفاده  با  جداگانه  ایالت  دو  عنوان  به  مکران  و  از  سیستان  مرزی  های 

شده داده  نشان  جدا  نقشه  .ندایکدیگر  در  آلمانی،  متئوس  جرج  مثال:  عنوان  از  به  ای 

به چاپ رسیده، منطقه جالق )م   1720ایران که در سال    .Halek/Malek    و همچنین )

محدود گرفته    ۀ یک  نظر  در  سیستان  با  پیوند  در  مکران  شمالی  حد  عنوان  به  را  بیابانی 

 (. 2 شمارۀ نقشۀاست )

 

  
 ا سیستانموقعیت مکران ب ـ  1 شمارۀ نقشۀ

( فرانسوی  Nicolas Sansonنیکوالس سانسون ) نقشۀ

(Alai, 2010: 101 ) 

 موقعیت مکران با سیستان ـ  2 شمارۀ نقشۀ

 ( آلمانی Georg matthausجرج متئوس ) نقشۀ

(Alai, 2010: 146 ) 



 103/  1400 تابستان، 26  یاپیپ ۀشمار -2  ۀ، شمار13 ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

 
 

 

درهم  گزارش نوعی  از  حاکی  مکران  غربی  حدود  در  تاریخی  و  جغرافیایی  متون  هاِی 

ن با کرمان است. مستوفی در قرن هشتم هجری، مکران را داخل عمل  تنیدگی بین مکرا

است   کرده  معرفی  مکران    (.1336:172)مستوفی،  کرمان  که  است  معتقد  نیز  دالواله  پیترو 

حتی شاهان صفوی برای اداره مکران  (.  281:  1384)دالواله،  جزئی از کرمان قدیم بوده است  

اینتالش می به  کرمان  طریق  از  تا  کنند    کردند  پیدا  دست  بافقی،  مهم   (.358:  1396)مستوفی 

های تاریخی اروپاییان، کرمان و مکران به صورت دو ایالت جداگانه معرفی  البته در نقشه

 (.  3 شمارۀ نقشۀشدند )

 ۀترین نقطهای تاریخی غربییافت. در نقشهمکران در جنوب با دریای عمان پیوند می    

های بندر تته  ترین آن تا نزدیکیتیس در نظر گرفته شده و شرقیپیوند مکران با دریا، بندر  

امتداد داشت ) در  4  شمارۀ  نقشۀدر غرب رود سند  به وضوح  موقعیت جغرافیایی  این   .)

دورۀ صفوی     های تاریخی اروپاییان نمایان هست. مستوفی بافقی از جغرافی نگاران  نقشه

را   تته  تا  مکران  شرقی  مرز  امتداد  است    تأییدنیز  بافقی،  کرده  تشابه    (.357:  1396)مستوفی 

دهد که به تدریج  نشان میدورۀ صفوی     نگاران با بعضی از منابع  توصیفات برخی از نقشه

نقشه ذهنی  جغرافیای  در  مکران  درباره  دقیقی  حال اطالعات  در  اروپایی  نگاران 

 گیری بود. شکل
 

  
نیکوالس   نقشۀـ موقعیت مکران با کرمان   3 شمارۀ نقشۀ

 ( فرانسوی Nicolas de Ferدی فر )

(Davidrumsey.com) 

جان  نقشۀـ موقعیت مکران با دریا   4 شمارۀ نقشۀ

( انگلیسی  John Senexسنکس )

(Davidrumsey.com ) 
 

نقشه تصور  در  مکران  شرقی  هجدهم  حدود  قرن  به  شانزدهم  قرن  از  اروپایی  نگاران 

نوسا  و  دگرگونی  حال  در  پیوسته  و  میالدی  جغرافیایی  منابع  در  دگرگونی  این  بود.  ن 
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ساسانی و  دورۀ  تاریخی قبل از صفوی نیز قابل جستجو است. به عنوان مثال: در منابع  

به عنوان  سده توران در شرق مکران  ایالت  به عنوان مرکز  از قصدار  های نخست اسالمی 

ولی در قرون بعدی  (،  700:  1385؛ مقدسی،  42:  1382)اکبرزاده،    ادشدهیایالتی جدای از مکران  

مرزهای   دگرگونی  و  نوسان  است.  شده  معرفی  بعدی  بلوچستان  و  مکران  جزو  قصدار 

نیز وجود داشته  دورۀ صفوی     نگاران اروپایی در  شرقی مکران، در جغرافیاِی ذهنی نقشه

های تاریخی را در قالب سه دسته از  توان نقشهاست. برای واکاوی چگونگِی این تحول می

 های قرن شانزدهم، قرن هفدهم و قرن هجدهم میالدی به ترتیب ردیابی کرد. هنقش

نگاران با استفاده از یک رویکرد ذهنی و بدون استفاده از  م. نقشه  16های قرن  در نقشه    

تا رود  عالئم و نشانه های مرزی، حدود شرقی مکران و به عبارتی مرزهای ایران با هند را 

  ۀ طبیعی در نظر گرفتند. بر این اساس حدود شرقی مکران به مثاب  سند به عنوان یک مرز 

محدود تا  و  بود  شده  گرفته  نظر  در  هند  و  ایران  می  ۀمرزهای  پیدا  امتداد  کرد.  سند 

نقشه در  هلندی،  سال  اورتلیوس  در  که  صفوی  عصر  ایران  از  آمستردام  م   1570ای  در   .

حوز  در  شده،  و    ۀچاپ  ت  یشرقجنوبشرق  مرتب  طور  آبادیبه  باب  در  را  و  وصیفاتی  ها 

رود سند اطالعاتی ارائه ننموده    یسوآن شهرهای مختلف تا رود سند ارائه نموده، اما در  

  1596ای از ایران صفوی که در سال  (. ماجینی ایتالیایی، در نقشه5  شمارۀ  نقشۀاست )

هند توصیف    ۀهقلمرو ایران در جب  ۀ. در ونیز چاپ شده، رود سند را به عنوان آخرین نقطم

کوه جنوب  از  مرزی  تصوِر  این  است.  منشعب  کرده  آن  از  سند  رود  که  هندوکش  های 

 (. 6 شمارۀ نقشۀکرد )شد آغاز و تا اقیانوس هند ادامه پیدا میمی

  
های قرن  ـ حدود شرقی مکران در نقشه  5 شمارۀ نقشۀ

( Abraham Orteliusآبراهام اورتلیوس ) نقشۀ 16

 ( Davidrumsey.comهلندی )

های قرن  ـ حدود شرقی مکران در نقشه  6 شمارۀ نقشۀ

( Antonio Maginiآنتونیو ماجینی ) ۀنقش 16

 (156: 1386ایتالیایی )گنجی و دیگران، 
 

. در توصیف و ترسیم ایالت مکران و مرزهای  م  16نگاران اروپایِی قرن  با وجود اینکه نقشه

و اطالعات جغرافیایی قدیم و تصورات بطلمیوسی    هاصفوی، از داده  دورۀایران و هند در  

روایت برخی  نمودند،  تاریخی  استفاده  صفوی     های  اطالعات  دورۀ  در    شدهمیترسمؤید 
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نقشه الفی در سال  این  تاریخ  به گزارش  مثال:  به عنوان  دورۀ    نقشۀ. در  ق  971هاست. 

از   که  سیوی  و  تته  حاکم  صفوی  تهماسب  مرزی  نیتریشرقشاه  مکران    شهرهای  شرق 

نمود اطاعت  و  انقیاد  اظهار  و  فرستاد  شاه  درگاه  به  را  ایلچیانش  خان )   بودند،  آصف  و  تتوی 

. در زمان شاه عباس اول در جریان فتح ق   1033همچنین در سال  (.  5787:  1382قزوینی،  

داشتند  مشارکت  اختیارالدین  ملک  فرماندهی  به  بلوچ  تفنگچیان  از  بسیاری    بغداد، 

شان را از سفرنامه مارکوپولو  نگاران اروپایی نیز اطالعاتبرخی از نقشه(.  31:  1385)سپاهی،  

نگاران قرِن شانزدهِم ایتالیا  توان به گاستالدی از نقشهآوردند. به عنوان مثال: می به دست

نمود   می( ldöNordenskj 396 :1899 ,-406)اشاره  نیز  شاردن  توصیفات  باشد  .  گواهی  تواند 

وجود   بر  جبهمبنی  در  ویژه  به  صفویان  مرزهای  از  تاریخی  و  کهن  در    ۀتصوری  که  هند 

جغرافی شاردن  توصیف  در  است.  بوده  رایج  اروپاییان  را  تصور  کشورشان  ایرانی  دانان 

زمین  بزرگ روی  امپراتوری  رودخاندانستند میترین  شش  که  سرزمینی  فرات،    ۀ،  بزرگ 

جر آن  اطراف  در  سند  و  آمودریا  فاز،  دجله،  دارند ارس،  در  (.  2/684:  1372 )شاردن،  یان 

قرن  نقشه میم  17های  نظر  به  و  .  مکران  شرقی  حدود  قبال  در  باستانی  رویکرد  رسد 

بازتاب یافته بود، در حال گذار به سمت    م  16های قرن  مرزهای ایران و هند که در نقشه

های د. از نمونه بودورۀ صفوی     رویکردی موجود و مشابه با مرزهای واقعی ایران و هند در  

نقشه  ۀبرجست از  دسته  میاین  نقشها  به  توسط    ۀتوان  که  کرد  اشاره  صفوی  امپراتوری 

فرانسوی   سال    شدهمی ترسسانسون  در  با  م  1652و  وی  رسید.  چاپ  به  کشور  این  در   .

نشانه و  عالئم  از  رنگاستفاده  و  مرزی  خطوط  از  ترکیبی  که  مرزی  با های  است  بندی 

جای سه  عنوان    نامتوصیف  این  Tatta)با  مکران،  مرزهای  تا  سند  رود  فاصل  حد  در   )

مکران در نظر    ۀ مرز ایران و هند در جبه  ۀمنطقه را به عنوان حدود شرقی مکران و به مثاب

های بیشتر نام. ثبت جایم  18های تاریخی قرن  نقشه  در  (. 7  شمارۀ  نقشۀگرفته است )

ان و هند قابل مشاهده است. برای نمونه در  در حدود شرقی مکران در امتداد مرزهای ایر 

های قندابیل و قصدار  نامایران از گیوم دولیل فرانسوی در حدود شرقی مکران جای  نقشۀ

(.  8  شمارۀ  نقشۀکرد )های بندر دیُبل امتداد پیدا میو سواحل مکران تا نزدیکی  شدهثبت

نقشه آگاهی  و  تصور  مجموع  حدود  در  درباره  اروپایی  ابعادی  نگاران  در  و  مکران  شرقی 

. از یک رویکرد باستانی به یک م   18به قرن    م  16تر مرزهای ایران و هند از قرن  گسترده

های تاریخی اروپایی که طی  رویکرد موجود در حال تغییر بوده است. البته در تمامی نقشه
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صفوی   عصر  ایراِن  از  میالدی  هجدهم  تا  شانزدهم  درو شدهمیترسقرون  در  مکران  ن  ، 

و   توصیف  ایران  قلمرو سرزمینی  پیوند  هنقشو    شدهمیترسمرزهای  را در  ایالت  این  نگاران 

 گرفتند. جغرافیایی و تاریخی با قلمرو سرزمینی ایران در نظر 

  
های  ـ حدود شرقی مکران در نقشه  7 شمارۀ نقشۀ

(  Nicolas Sansonنیکوالس سانسون ) نقشۀ 17قرن 

 ( Alai, 2010: 101فرانسوی )

های  حدود شرقی مکران در نقشه ـ  8 شمارۀ نقشۀ

( Guillaume Delisle) گیوم دولیل ۀنقش  18قرن 

 ( Davidrumsey.comفرانسوی )

 . جغرافیای طبیعی مکران 5

گزارش  اساس  گذشتهبر  از  طبیعی  جغرافیای  منظر  از  مکران  منطقه  تاریخی،  های  های 

آبی و هوای  نانی و رومی از قحطی، بیدور چندان مساعد توصیف نشده است. مورخان یو

با این وجود از یک بارندگی  گرم مکران یاد کرده با عبور اسکندر از    زمانهم  آسالیساند. 

)دیودور  مکران خبر دادند که از مسیر یک رودخانه برایشان مشکالتی بزرگ ایجاد کرده بود  

استرابو،  781:  1384سیسیلی،   سده  (.308:  1382؛  منابع  اسالم  یهااغلب  از   ی نخستین  نیز 

:  1385؛ مقدسی،  154:  1340، ی )اصطخراند  در مکران سخن گفته ی، قحطیآبکمبودن،  یبیابان

های نخست اسالمی نیز از یک رود بزرگ در در منابع سده  (.138  -136،  1368؛ جیهانی،  711

است  شده  یاد  مسلمان  عرب  سپاهیان  با  منطقه  این  بومی  نیروهای  نبرد  ،  ی )طبر  جریان 

های نخست اسالمی  نویسان یونان و روم و همچنین سدهمورخان و جغرافی  (.2/555: 2005

 خودشان  
 
از مکران بازدید نکرده و بر اساس گزارش نظامیانی که به این منطقه    مستقیما

آمده بودند، به توصیف این سرزمین پرداختند. گزارش نظامیان نیز بنا بر دالیلی از جمله  

جلوه   ناکامیبزرگ  و  تلفات  کردن  توجیه  و  خودشان  فتوحات  منطقه،  دادن  این  در  شان 

روایتاغراق این  از  مجموع  در  است.  میآمیز  بر  چنین  علیها  که  و آید  بیابانی  رغم 

بخش بودن  مکران  کوهستانی  در  نیز  رودهایی  فرسا،  طاقت  گرمای  و  منطقه  از  هایی 

است.  داشته  جغرافیایی    جریان  و  تاریخی  همچنین    دورۀ منابع  حدودی  تا  نیز  صفوی 

صفوی    دورۀاند. مستوفی بافقی در  اندازی برای جغرافیای طبیعی مکران ارائه دادهچشم
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سه مشخص به عنوان  را  بیابان  و  رود  نظر گرفته است    ۀکوه،  جغرافیای طبیعی مکران در 

فیای طبیعی مکران  نگاران اروپایی نیز برای بازنمایی جغرانقشه  (.  357:  1396)مستوفی بافقی،  

پدید سه  نشانه  ۀاز  و  عالئم  از  استفاده  با  بیابان  و  رود  کوه،  آن  طبیعی  با  مرتبط  های 

کرده  پدیداستفاده  سه  بین  در  نقشه  ۀاند.  منظر  از  مکران  در  شده  توصیف  های  طبیعی 

کوهستانی   مناطق  نمایاندن  و  کوه  ترسیمی  بافت  از  استفاده  آن  ُپرتکرارترین  تاریخی، 

های تاریخی، نواحی کوهستانی مکران به صورت پراکنده مکران است. در بخشی از نقشه

( است  داده شده  نقشه9  شمارۀ  نقشۀنشان  از  دیگر  برخی  کوهستانی  نگاران،  (.  نواحی 

نموده توصیف  آن  غرب  و  شرق  قسمت  دو  بر  ناظر  را   نواحی  مکران  از  دسته  آن  اند. 

های تاریخی بر روی خط  کوهستانی که در شرق مکران توصیف شده، در برخی از نقشه

نقشه آن  در  که  گرفته  قرار  آن  مرزی  از  هند  گورکانیان  و  صفویان  قلمرو  انقطاع  برای  نگار 

نموده )  استفاده  می10  شمارۀ  نقشۀاست  نظر  به  نقشه(.  عنوان  رسد  به  کوه  از  نگاران 

اند. ناحیه مرزی طبیعی برای تعیین مرزهای ایران و هند در جبهه مکران استفاده نموده

دارد  قرار  و مکران  بین کرمان  توصیف شده در حد فاصل  که در غرب مکران  کوهستانی 

در11  شمارۀ  نقشۀ) نیز  جغرافیایی  متون  اشاره   (.  فص 
ُ
ق جبال  بر  مکران  و  کرمان  مرز 

این    (.58:  1342)بکران،  اند که مکران در شرق آن و هرمز در غرب آن قرار داشته است  کرده

نقشه برخی  توصیفات  با  جغرافیایی،  متون  در  شده  توصیف  کوهستانِی  نگاران  ناحیه 

 (. 11  شمارۀ نقشۀمطابقت دارد )
 های آنمکران و کوه

   
 9 شمارۀ نقشۀ

فیلیپیوس کالوریوس   نقشۀ

هلندی )گنجی و دیگران، 

1386 :178 ) 

 10 شمارۀ نقشۀ

 Herman) هرمان ُمل  نقشۀ

Moll( انگلیسی )Alai, 2010: 

184 ) 

 11 شمارۀ نقشۀ

 Johannesجانسینیوس )  نقشۀ

Janssonius ( و کائیریوس )Kaerius  )

 ( Alai, 2010: 79هلندی )

نگاران اروپایی در ترسیم سیمای جغرافیای طبیعی  قشهطبیعی دیگری که توسط ن  ۀپدید

شبک شده،  ضبط  رودخانه  ۀمکران  از  در  وسیعی  ُپررنگی  حضور  رودها  برخی  است.  ها 

نقشهنقشه و  دارند  تاریخی  نامهای  با  آن نگاران  کردهگذاری،  مشخص  را  از  ها  یکی  اند. 
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نقشهمهم تمامی  در  که  مکران  رودهای  شانزدهترین  قرون  هجدهم  های  و  هفدهم  م، 

ای از  بند است. از منظر موقعیت جغرافیایی، شاخهمیالدی ترسیم شده، رودی به نام ایل

ای دیگر از  های سیستان سرچشمه گرفته، بعد از ورود به مکران شاخهاین رود از نزدیکی

می عمان  دریای  به  آن  از  پس  شده،  اضافه  آن  به  ) شرق  تشابه 12  شمارۀ  نقشۀریزد   .)

این رود با رود هیرمند در سیستان جای تأمل دارد. در متون جغرافیایی و تاریخی    لفظی 

ات متعددی به یکی از رودهای مهم مکران شده، اما صفوی و حتی پیشاصفوی اشار  دورۀ

این، رودهای فرعی سیالبی زیادی در مکران   بر  یاد نشده است. عالوه  از آن  این اسم  با 

 صورت پراکنده قابل مشاهده است.   ها بهوجود دارد که در نقشه

تاریخی و جغرافیایی و هم    ۀسومین مشخص      جغرافیای طبیعی مکران که هم در متون 

هایی از مکران و  هایی از آن ضبط شده، این است که بخشهای تاریخی گزارشدر نقشه

المی،  اس  ۀهای نخست تا میانمناطق پیرامون آن بیابانی است. در متون جغرافیایی سده

بیابان گزارش از  متعددی  آن  های  اطراف  و  مکران  : 1340)اصطخری،  است    شدهارائههای 

حوقل،  191 ابن  بکران،  141:  1366؛  در  (.  65:  1342؛  بافقی  توصیف   دورۀمستوفی  در  صفوی 

آورده:   چنین  است،  بیابانی  که  مکران  جغرافیای  از  حضرت بخشی  تیه  چون  »صحاری 

خالی« گیاه  و  آب  از  بافقی،    کلیم  نقشه(.  357:  1396)مستوفی  اغلب  نیز  در  تاریخی  های 

 ای از ریچارد بلومشود. به عنوان مثال: در نقشههایی در اطراف مکران مشاهده میبیابان 

. ترسیم شده، از دو بیابان در امتداد شمال غرب تا غرب مکران یاد م  1670در سال    که

(. این بیابان از  13  شمارۀ  نقشۀاست )  ( Desert of Lut)شده است. بیابان اول، بیابان لوت  

دامن از  جغرافیایی  موقعیت  کوه  ۀمنظر  میجنوبی  شروع  البرز  : 1377)لسترنج،  شد  های 

تاریخی ریچارد بلوم، حدود جنوب شرقی آن تا نزدیک مکران امتداد    نقشۀ . بر اساس  (345

ها  تا کرمان نیز در نقشه(. همچنین در حدفاصل بین مکران 13  شمارۀ نقشۀ کرد )پیدا می

می مشاهده  )بیابانی  نقشه(13  شمارۀ  نقشۀشود  دیگر  در  بیابان  این  تاریخی  .  های 

های دیگری در امتداد شمال تا غرب مکران در نظر گرفته شده است. به  اروپاییان با حالت 

  1721آسیا که توسط سنکس انگلیسی ترسیم و در سال    ۀای از قار عنوان مثال: در نقشه

توصیف   بیابانی  تنها  نه  مکران  غربی  تا  مرزهای شمالی  در  چاپ شده،  لندن  در  میالدی 

نقشه بلکه  است شده،  کرده  عنوان  روز  ده  را  بیابان  این  مسافت  نوشتاری  حالت  با  نگار 

 (. 14 شمارۀ نقشۀ)
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جان  نقشۀـ مکران و رودهای آن  12 شمارۀ نقشۀ

( انگلیسی  John Senexسنکس )

(Davidrumsey.com ) 

  نقشۀهای آن مکران و بیابان  ـ 13 شمارۀ نقشۀ

 ,Alai( انگلیسی )Richard Blomeریچارد بلوم )

2010: 182 ) 

 

بیابان   ـ  14  شمارۀ  نقشۀ و  آن  مکران  )   نقشۀهای  سنکس  انگلیسیJohn Senexجان   ) 

(Davidrumsey.com ) 

 مکران  بندرهاو  ها. آبادی6

پیون و  مکران  در  گستردگی سرزمینی  خاک مساعد  و  آب  داشتن  همچنین  و  دریا  با  آن  د 

های تجاری که دارای  برخی مناطق آن و در نتیجه رونق کشاورزی و قرار گرفتن بر سر راه

بوده ارتباطی  زمین موقعیت  آبادی   ۀاند،  توسعه  و  و  ایجاد  را    بندرهاها  مکران  در  متعددی 

نام   ذکر  از  دقیق  توصیفات  نخستین  بود.  ساخته  آبادیفراهم  و  در  شهرها  مکران  های 

اصطخری، حدودالعالم و غیره آمده است.    مانندهای نخست اسالمی  برخی از منابع سده

میاندر سده توصیفات جغرافی اسالمی همچنان جغرافی  ۀهای  از  اقتباس  به  دانان  دانان 

 (. 399 -392:  1349)ابوالفداء، اند های مکران اشاره کردهقبلی به آبادی

از    در     مانده  برجای  جغرافیایی  صفوی     منابع  و  دورۀ  شهرها  ذکر  از  چندانی  گزارش 

نقشه  بندرها اما  نمانده،  باقی  آبادیمکران  اروپایی،  و  نگاران  طور    بندرهاها  به  را  مکران 

های تاریخی نشان  مکران در نقشه  بندرهاها و  اند. واکاوی آبادیمفصل ثبت و ضبط کرده
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مکران استفاده   بندرهاها و  ان از دو الگوی متفاوت در توصیف آبادینگار دهد که نقشهمی

نقشهکرده زمانی  نظر  از  اول  الگوی  نیمهاند.  تا  میالدی  شانزدهم  قرن  قرن های  های 

می شامل  را  میالدی  نقشههفدهم  در  این  شود.  نقشه   دورۀهای  که  آنجا  از  نگاران  زمانی 

 از تعیین مرزهای چهارگان
 
ها و بنادری که در اند، ردیابی آبادیامتناع کرده  مکران   ۀعموما

نقشه میتصور  نظر  به  دشوار  کاری  داشتند،  قرار  مکران  درون  در  برای  نگاران  رسد. 

آبادی و  بازنمایی  نقش  بندرهاها  الگو،  این  در  در    ۀمکران  صفوی     ایران  سانسون  دورۀ  از 

سال   در  که  ار م  1652فرانسوی  و  تحلیل  مبنای  چاپ شده  نقشه.  از  دسته  این  ها زیابی 

ها و  ها درباره آبادی(. الگوی توصیفی این دسته از نقشه15  شمارۀ نقشۀقرار گرفته است )

آبادی   بندرها توصیف  میزان  اینکه  اول  است.  اساسی  نکته  چند  و  دارای  در    بندرهاها 

مکران    رهابندها و  نگاران تنها به توصیف تعداد محدودی از آبادیمکران کم هست و نقشه

توصیف شده، گمنام هستند و چندان    بندرهاها و  اند. دوم اینکه بیشتر این آبادیپرداخته

نکرده پیدا  بازتاب  مکران  برای  دیگر  جغرافیایی  و  تاریخی  منابع  روشن  در  چندان  و  اند 

ها و بنادری چه منابعی بوده است. از آنجا که این  نیست که مالک توصیف چنین آبادی

نگاران کمتر بوده، میزان خطا و اشتباه در این تر و شناخت نقشهها ابتدایینقشهدسته از  

سانسون، بندر گوادر در خارج از   نقشۀها بیشتر است. به عنوان مثال: در  دسته از نقشه

محدود  ۀمحدود در  و  گرفته  قرار  مکران  )همان    ۀایالتی  است  شده  تعریف  کرمان  ایالتی 

 نقشه(. 

 
 Nicolasنیکوالس سانسون ) نقشۀمکران در الگوی توصیفی اول  بندرهاها و آبادی _15 شمارۀ نقشۀ

Sanson( فرانسوی )Alai, 2010: 101 ) 

نقشه دوم  توصیفی  شامل میالگوی  را  میانهایی  از   
 
تقریبا که  قرن    ۀشود  تا  قرن هفدهم 

این   ترسیم شدند. در  میالدی  نقشه  دورۀهجدهم  آگاهی  و  قبال   نگاران زمانی، تصور  در 

و  آبادی دقیق  بندرهاها  نمونهمکران  از  یکی  است.  شده  برجستتر  نقشه  ۀهای  ها، این 
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ترسیم    نقشۀ میالدی  هجدهم  قرن  اول  نیمه  در  که  است  فرانسوی  دولیل  گیوم  از  ایران 

آبادی و  مکران شهرها  ایالتی  قلمرو  در  نقشه،  این  در  است.  عناوین: شده  با  زیادی  های 

دارک،   و  فهلهفره،  هور  بدهه،  قصرقند،  بند،  اسپکه،  قصدار،  قندابلی،  کیچ،  فیروزآباد، 

 (.  16 شمارۀ  نقشۀغیره نام برده شده است )

نقششمالی      اساس  بر  مکران  در  شده  توصیف  شهر  فهلفهره    ۀترین  دولیل،  گیوم 

(Fahalfahara    )در  نام همان بمپور و ایرانشهر  رسد این جایاست )همان نقشه(. به نظر می

مرکز بلوچستان کنونی باشند. از این دو شهر در منابع تاریخی با عناوین: فهرج، فهلفهره،  

پل بربور،  و  بنپور،  بوده  ایرانشهر  فهرج  یا  پهره  از  منظور  است.  شده  یاد  نیز  غیره  و  پهره 

است.   بمپور  پهره،  پل  و  بربور  فهلفره،  از  منابع  منظور  به    دورۀدر  شهر  این  نیز  صفوی 

نام بنعنوان ی با  ارتباطی  و  بن فول  (  505:  1344سیستانی،  )فهل  ک مرکز سیاسی  منجم،  )و  

 ذکر شده است.  ( 371: 1366

شهرهای       دیگر  نقش  شدهفیتوصاز  به    ۀ در  که  است  کیچ  شهر  فرانسوی،  دولیل  گیوم 

فهلهره   یشرقجنوبو از منظر موقعیت جغرافیایی در امتداد    شدهضبط(    Kidje)صورت  

پاکستان و در   غربجنوب(. این شهر امروزه با مرکزیت تربت در 16  شمارۀ نقشۀ دارد )قرار 

های  نزدیک مرزهای ایران در شمال بندر گوادر قرار دارد و در طول تاریخ نام آن به صورت

  . (1045:  1394)صفرزایی،  مختلفی همچون کیچ، ِکج، ِکچ، کیج و معرب کیز ذکر شده است  

ن جغرافیایی و تاریخی دوران اسالمی به عنوان مرکز سیاسی مکران  از این منطقه در متو 

جیهانی،  124/ 1:  1388)بیهقی،  یاد شده است   به حد(.  136:  1368؛  که   یکیچ  اهمیت داشته 

تسمیه تمام    یصفوی برا  دورۀ و حتی مورخان     ینویسندگان قرون سیزده تا پانزده میالد

هم   با  را  مکران  و  کیچ  کلمه  مکران،  مایالت  ؛  1181/  2:  1384)روملو،  کردند  یاستعمال 

 (.218/ 2:  1381ای، ؛ شبانکاره504: 1344سیستانی، 

گیوم دولیل، فیروزآباد است که به صورت   نقشۀدر    شدهفی توصهای  یکی دیگر از آبادی     

«Firabus  ( فیروزآباد در متون  16  شمارۀ  نقشۀ« در نقشه ضبط شده است .) صفوی    دورۀ

فیر  لفظ  فیروزآباد  (  383:  1369)مشیزی،  وز  با  همان  یا  شده  (  505:  1344)سیستانی،  و  ضبط 

به نظر می این منطقاست.  گیوم دولیل، همان دهستان    ۀدر نقش  شده فیتوص  ۀرسد که 

مکران در این نقشه، آبادی   شدهف یتوصفیروزآباد در شهرستان راسک باشد. دیگر آبادی  

(. این منطقه در   16 شمارۀ  نقشۀفهلفهره است ) یبغرجنوبدر امتداد  ( Asfaca)اسفکه 

به  (.  153:  1340)اصطخری،    های نخستین اسالمی نیز ذکر شده استمتون جغرافیایی سده
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های نخستین اسالمی بهره  نام از منابع سدهرسد گیوم دولیل در ضبط این جاینظر می

 برده است.  

     ( آبادی  Bandبند  از دیگر  که در غرب   نقشۀ در    شدهفیتوصهای  (  گیوم دولیل است 

( دارد  قرار  به    (.  16  شمارۀ  نقشۀاسپکه  منطقه  این  از  هجری  چهارم  قرن  در  مقدسی 

لفظ   همان  با  مکران  شهرهای  از  یکی  «  »عنوان  مرحله    ادکرده یبند  یک  اصفقه  با  که 

سد که ر از نظر موقعیت جغرافیایی به نظر می(.  712/  2:  1385)مقدسی،  مسافت داشته است  

، همان بنِت امروزی در محدوه  شدهضبطگیوم دولیل با نام بند   ۀنامی که در نقشاین جای

 شهرستان نیکشهر است. 

گیوم دولیل است که در    نقشۀهای موجود در  نام( از دیگر جای   Casr Bandقصرقند )     

( است  شده  ضبط  مکران  جای16  شمارۀ  نقشۀغرب  این  جغرافیایی (.  منابع  در   نام 

با  سده آن  از  ادریسی  و  اصطخری  است.  کرده  پیدا  بازتاب  نیز  اسالمی  نخستین  های 

کرده یاد  قصرقند  عنوان  ادریسی،  147:  1340)اصطخری،  اند  همان  این  (.  166/ 1:  1409؛  نام 

از   گیوم دولیل با قصرقند امروزی مطابقت دارد.   ۀآبادی و موقعیت جغرافیایی آن در نقش

جای  موجونامدیگر  اساس  های  بر  مکران  در  می  نقشۀد  دولیل  ذیل گیوم  موارد  به  توان 

( صورت  به  که  مکران  شرق  در  قندابیل  شهر  کرد:  ) (  Candailاشاره  (   Candavilیا 

یا سراوان امروزی که  به صورت )شده ضبط یا همان دزک  آبادی دارک   ،Darec  قصدار ،)

( صورت  به  مکران  شرق  )Kozdarدر  تیس  بندر   ،)Tizگوا و   )( سواحل Guadelدر  در   )

( صورت  به  قنبلی  همچنین  و  )  Kambeleمکران  شدند  ترسیم  نقشه  در    شمارۀ   نقشۀ( 

بر موارد  16 ایالتی    ۀگیوم دولیل در محدود  نقشۀنام دیگر در  ، دو جایذکرشده(. عالوه 

رسد با گزارش مربوط به این منطقه که توسط استرابو در  که به نظر می شدهفیتوصمکران 

)ذکرشدهباستان    نقشۀ هور  آبادی  یکی  دارد.  پیوستگی   ،Hour  )   مک مرکز  است  در  ران 

به نظر می16  ۀشمار ۀ  )نقش یا هوریتی( که  اوریتی  ها رسد منظور آن همان سرزمین قوم 

نام دیگر در نزدیک سواحل غربی مکران جای  (.306:  1382استرابو،  است )در گزارش استرابو  

( آرابا  نام  16  ۀشمار   ۀت )نقشاس (Arabaبا عنوان  به  از قومی  این محدوده  (. استرابو در 

نگارانی همچون گیوم  های  نقشهدر مجموع نقشه  (.306:  1382)استرابو،    است  بردهنامارابی  

آبادی از  و  دولیل  می  بندرهاها  نشان  نقشهمکران،  که  چنین  دهد  بازنمایی  برای  نگاران 

های نخستین اسالمی  ستان، منابع جغرافیایی سدهبا  نقشۀاز منابع    ییبندرهاها و  آبادی

 کردند. استفاده میدورۀ صفوی   و همچنین گزارش سیاحان و سفیران 
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( فرانسوی  Guillaume Delisle) گیوم دولیل نقشۀ مکران بندرهاها و ـ آبادی 16 ۀشمار  ۀنقش

(Davidrumsey.com ) 
 مکران  بندرهاها و شرح آبادی

 1 شمارۀمکران در الگوی توصیفی  بندرهاها و آبادی 2 شمارۀمکران در الگوی توصیفی  بندرهاها و آبادی

 هانام آبادی یا بندر در نقشه نام امروزی هانام آبادی یا بندر در نقشه نام امروزی

 Fahalfahar بمپور Mackeran مکران 

 Darec سراوان  Sindu سند

 Firabus فیروزآباد/ راسک Pasir ؟

 Kidje کیچ/ تربت Chichmeran کران کیچ م

 Band بنت Bilguri ؟

 Asfaca  اسپکه Daragsi سراوان 

 Casr Band قصرقند Eugan ؟

 Nodha ؟ Guadel گوادر

 Tiz تیس  Haur سرزمین اوریتی ها 

 Kambele قنبلی  Araba سرزمین آرابا

 Candail  قندابیل Kozdar قصدار 

 

 ی مکران های انسانی و جمعیت.  ویژگی 7

دقیقی   مطالعات  متأسفانه  مکران  قدیم  نژادی  و  جمعیتی  گروهای  و    نشدهانجام درباره 

منابع موجود در این باره کم و ناچیز هستند. اندک توصیفات قومی و نژادی از اهالی این  

می نظر  به  ناآشنا  که  است  اقوامی  نام  ذکر  رومی،  و  یونانی  منابع  در  از  سرزمین  رسند. 

تری از اقوام و اهالی این منطقه در منابع باقی  اسالمی توصیفات دقیق  های نخست سده
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اقوامی   از  یاد کرده است  مانند مانده است.  اندگار بالذری  و  :  1337)بالذری،    زط، سیابجه 

بلوچ  (.523  -522 از  مکران  غربی  مناطق  است  در  کرده  یاد  حوقل  ابن  نیز   حوقل، )ابن ها 

مرزهای مکران و کرمان یاد شده است. البته ابن خردادبه در   از قوم کوچ نیز در  (.75:  1366

مقاطعه  هاراهتوصیف   از  مکران  شرقی  و  مرکزی  مناطق  خردادبه،   ادکردهیالبلوص  در  )ابن 

که 55:  1988 است.    (  منطقه  این  در  بلوچ  قوم  از  منشأ    رغمیعلنشانی  خصوص  در  اینکه 

بلوچ داستان نژادی  متعددی  ها  ن ،  شدهتـیرواهای  م ـبه  بلیـظر  از  وچـرسد  یکی  ها 

این  قدیمی در  نیز  دیگری  اقوام  ابتدا  در  البته  باشند.  منطقه  این  در  ساکن  اقوام  ترین 

آن  بر  بلوچی  و فرهنگ  زبان  تدریج  به  اما  ها غلبه کرده و هویت  منطقه سکونت داشتند، 

نیز  صفوی     دورۀ  های  بلوچی بر این سرزمین اطالق شده است. به گزارش برخی سفرنامه

   (.51: 1355)کاتبی،   مردم بندر گوادر از قوم بلوچ بودند

های تاریخی اروپایی،  ترین اطالعات موجود درباره مکران در نقشهیکی از جالب توجه     

گروه نقشهنمایاندن  منظر  از  بلوچ هست.  جمعیتی  و  قومی  اروپاییان،  های  تاریخی  های 

بلوچ نقنام  در  بار  اولین  برای  سالشهها  ظاهر های  میالدی  هجدهم  قرن  نخستیِن  های 

نقشه در  است.  سال  شده  در  فرانسوی  دولیل  گیوم  از  کهم   1701ای  عثمانی،    ؛  منطقه 

عربستان و ایران را نشان داده در شرِق منطقه مکران و در امتداد مرزهای ایران و هند از  

بلوچ  شدهاستفاده «  BULLOQUES» اصطالح   اصطالح  همان  )  هاکه   شمارۀ   نقشۀاست 

نقشه17 از  یکی  در  نقشه(.  توسط  که  هلندی  هایی  سال   شدهمیترسنگاران  به  مربوط  و 

نقش  1718 همانند  است،  و    ۀم.  ایران  مرزهای  امتداد  در  و  مکران  شرِق  در  دولیل  گیوم 

(.  18  ۀشمار   ۀاستفاده کرده است )نقش «  BULLOQUES» صفوی از اصطالح    دورۀهند در  

موا بر  مهمذکرشدهرد  عالوه  نقشه،  بلوچ  ترین  جمعیتی  و  قومی  اصطالح  آن  در  که  ای 

ایران از گیوم دولیل فرانسوی است. گیوم دولیل در این نقشه از دو    نقشۀکاربرد داشته،  

بلوچجای نمایاندن گروه قومی و جمعیتی  برای  استفاده کرده است. جاینام  اول ها  نام 

از اصطالح    قبلی در شرق مکران  ۀ همانند دو نمون  «   BALLUCHES» در درون مرزهای آن 

این    فردمنحصربه، ویژگی  ذکرشده(. عالوه بر مورد  19  ۀشمار   ۀنقشاست )استفاده نموده  

های قبلی، استفاده از یک عبارت در ها نسبت به نقشهنقشه در باب استفاده از نام بلوچ

گروه استقرار  مکان  به  که  است  مکران  جمعیمرکز  و  قومی  منطقه  های  این  در  بلوچ  تی 

 habite par les Balluches ou Bullodges nation feroce et »   :اشاره دارد. این عبارت به شرح ذیل
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guerriere »  بلوچ سکونت  محل  معنای  قومی  به  جنگجو    کوشسختها؛  )و  همان  است 

 نقشه(. 

نقشه برآورد  اساس  بر  مجموع  بلوچدر  نام  اروپاییان،  تاریخی  نهای  در  از  مونهها  هایی 

ها حتی در  نگاران به ضبط نام بلوچهای تاریخی ثبت و ضبط شده است. توجه نقشهنقشه

گروهنقشه نام  ذکر  عدم  و  آسیایی  نشان  های  مکران  در  دیگر  جمعیتی  و  قومی  های 

 دادند. ها قوم غالب در این منطقه را تشکیل مینگاران، بلوچدهد که در تصور نقشهمی

  
(  Guillaume Delisle) گیوم دولیل 17 ۀر شما ۀنقش

 ( Davidrumsey.comفرانسوی )
 ( Chatelan Henri) شاتالن هنری ۀنقش

 ۀشمار  ۀنقش  هلندی

18(Davidrumsey.com ) 

 
 ( Davidrumsey.com( فرانسوی )Guillaume Delisle) گیوم دولیل نقشۀ 19 شمارۀ نقشۀ

 . نتیجه  7

 ات متعدد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و اروپا در ترین پیامدهای مناسبیکی از مهم

های  و همچنین تحوالتی که از قرن شانزدهم در اروپا آغاز شد، ترسیم نقشهدورۀ صفوی   

نگاران اروپایی در آن  اروپایی بود. نقشه نگاران نقشهتاریخی فراوان از ایراِن آن روزگار توسط 

ا استفاده  با  و  گوناگون  اهداف  با  همچنین  زمان  و  قدیم  جغرافیایی  و  تاریخی  متون  ز 

  های ایراِن نویسان، بازرگانان و غیره در ترسیم نقشهسفرنامه  اطالعات سفیران، سیاحان ،
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از مهم  یتوجهقابل اطالعات  دورۀ صفوی    این را نمایان ساختند.  از  ترین موارد استفاده 

  ز و مرزی صفویان است که در منابع های دور از مرکها، تحقیق پیرامون ایالتدسته از نقشه

های مهِم دور از مرکز  توصیفات کمتری از آنها باقی مانده است. یکی از ایالتدورۀ صفوی  

در   مکران  ایالت  دوره،  آن  در  ایران  مرزی  نقشه  شرقجنوبو  اساس  بر  بود.  های  ایران 

ایالت ایرانی از ایاالت  تاریخی اروپاییان، مکران از لحاظ جغرافیایی و تاریخی به عنوان یک 

، حدود  م  16های تاریخی قرن  شرقی قلمرو صفویان، در نظر گرفته شده است. در نقشه

تا رود سند امتداد پیدا    شرقی مکران و به طور کلی مرزهای شرقی صفویان در این جبهه

، همچنان مکران به عنوان یک ایالت مرزی در  م   18و    17های قرن  کرد. مطابق نقشهمی

دورۀ صفوی     قلمرو صفویان در پیوند با تاریخ ایران توصیف شده است. منابع و وقایع شرِق 

نقشه البته  داشت.  قرار  ایران  مرزهای  محدوده  در  مکران  که  هستند  آن  بیانگر  های  نیز 

اطالعات   اساس  بر  مکران  از  کلی  توصیفات  بیشتر  شانزدهم  قرن  در  اروپاییان  تاریخی 

-در نقشه  شدهارائهسیم نمودند. از قرن هفدهم به بعد اطالعات  منابع جغرافیایی قدیم تر 

دقیق مکران  درباره  میها  نقشهتر  در  و  هجدهم  شود  قرن  خصوص  به  و  قرن  این  های 

اطالعات دقیق و حتی جزئی از مکران در موضوعات متعددی از جمله: مسائل سیاسی،  

طبیعی،   اداری،  شهرها،  هاراهمرزی،  اقتصادی،  بندرها،  ضبط  ،  و  ثبت  غیره  و  انسانی 

شناسی بسیاری از زوایای پنهان و  ها در تحقیقات مکران شده است. استفاده از این نقشه

افق آن  بر  عالوه  و  خواهد ساخت  نمایان  را  دوره  آن  در  مکران  برای تاریک  جدیدی  های 

 شناسی خواهد گشود. محققان مکران 

 منابع  
محمد،  ابن  ابوالقاسم  ابنحوقل،  صور   سفرنامه  در  ایران  ترجماالرض   ةحوقل؛  تهران،    ۀ،  شعار،  جعفر 

 . 1366امیرکبیر، 

خردادبه،   الممالك،  ابن  و  داراالحیا  المسالك  بیروت،  مخزوم،  محمد  فهارسه  و  هوامسه  و  مقدمه  وضع 

 . 1988التراث العربي، 

اسماعیل،   عمادالدین  البلدان ابوالفداء،  ترجمتقویم  بنیا  ۀ،  تهران،  آیتی،  ایران،  عبدالمحمد  فرهنگ  د 

1349 . 
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 . 1388تهران، سخن، 

باتیست،   تاورنیه تاورنیه، ژان  به تصحیح حمید شیرانی، تهران،    ۀ، ترجمسفرنامه  نوری،  کتابخانه  ابوتراب 

 . 1336سنایی،  

قزوینی،   خان  آصف  و  احمد  قاضی  الفی،  تتوی،  مجد،  8جلد  تاریخ  طباطبایی  غالمرضا  تصحیح  به   ،

 . 1382تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

عبدالهادی،   رویارویی حائری،  روینخستین  دو  با  ایران  اندیشگران  غرب  ۀهای  بورژوازی  تهران، تمدن   ،

 . 1394امیرکبیر، 

  ی فیروزبن عبدالسالم کاتب، مقدمه و تعلیقات    یعل  ۀترجم  اشکال العالم،،  ، ابوالقاسم بن احمدیجیهان 

  . 1368، یرضو  ، مشهد، آستان قدس یمنصور
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باستانی پاریزی، تهران، علم،    م ی محمدابراه،  به تصحیح  تذکره صفویه کرمان مشیزی، میر محمدسعید،  

1369 . 
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 . 1396و دریانوردی،  بندرها

 . 1384، تهران، دانشگاه تهران، یایت هد یهاد   ۀترجم تاریخ هرودوت.هرودوت،  
 Alai, Cyrus, General Maps of Persia, second revised edition, Library of 

congress cataloging-in-publication data,Brill   Leiden Boston, 2010. 

Nordenskjöld, Baron A.E., The influence of the Travels of Marco Polo on Jacobo 

Gastaldi’s map of Asia, the Geographical Journal Vol.13, No.4, pp. 

396-406,1899. Davidrumsey.com. 

 
 

 


