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  مکرانپيرامون سرزمين 

سرزمين َمکران نام ناحيه اصيل آريايی نشين در جنوب شرقی ايران زمين می باشد که دارای اقوامی دالور و جنگجو با 

بلوچ ها در طول تاريخ از ديدگاه زبان و نژاد تشکيل دهنده بخش اصلی پيکره . قدمتی بيش از سه هزار سال می باشد 

همچنين نام . ها را جزوی از ارتش کيخسرو پادشاه ايران ناميده است حکيم فردوسی بلوچ . ايران بزرگ می باشند 

نوشته شده و از آن به عنوان " مكران"يا " مكا"بلوچستان در سنگ نبشته های داريوش بزرگ بر بيستون و تخت جمشيد 

  .)سده ششم پيش از زايش مسيح(استان چهاردهم فرمانروايی هخامنشي نام برده شده است 

مي خواند ) فرزند کوروش بزرگ ( آن وهيزدات که خود را برديا : داريوش شاه گويد /  ز کتيبه جهانی بيستونا -بند دهم 

بنده من شهربان رخج و مردي را سردار آنها کرده " وان نام پارسي"برعليه وي . فرستاده بود ) سيستان ( او سپاه به رخج 

شورشيان اش را شکست دادم و فرمانروای داريوش می گويد بعد از نبرد با برديای دروغين همه دروغگويان و . . . بود 

  . رخج شدم 

به خواست اهورامزدا اين است شهرهايی که من جدا از پارس متعلق به ايران کردم /  کتيبه داريوش بزرگ در نقش رستم

 -اد م: قانون من است که آنان را نگه داشت . آنچه از طرف من به آنان گفته شد آنرا کردند .بر آنان حکمرانی کردم . 

 -سکائيهای هوم نوش  -هند  -گندار  -ث ت گوش  -رخج  -زرنگ  - خوارزم  - سغد  - بلخ  - هرات  -پارت  - خوزستان 

 - سکائيهای ماورای دريا  -يونان  -سارد  - کپد و کيه  - ارمنستان  -مصر  - عربستان  -آشور  -بابل  -سکائيهای تيز خود 

  .کارائيها –اهالی مک  -حبشيها  - ليبيها  -يونانيهای سپر روی سر  -سکودر 

هاست و مردمش همواره گرفتار  اى است وسيع و عريض و بيشترش بيابان مكران ناحيه:ابن حوقل گويد / ابوالفداء نويسد 

تيز فرضه مكران است ،بر آناره غربى رود مهران نزديك خليجى از رود مهران آه بر منصوره .قحطى و تنگى باشند 

آمده است آه مكران شهرى است از آرمان ميان تيز و بدهه قريب پانزده مرحله است »اللباب «در .شود  گشوده مى

زبان مردم مكران پارسى بود و مكرانى و بازرگانان در مكران دراعه و دستار پوشند و مكران )397ص .تقويم البلدان ...(

مكران :حمد اهللا مستوفى نويسد )151ص .لك مسالك و مما.(واليتى بسيار است ليكن بيشتر بيابان و قحط و تنگى بود 
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هوايش گرمست و آبش از رود و ديگر بالد ...مملكتى بزرگ است از اقليم دويم وسعتش دوازده مرحله دار الملكش فنزبور 

با اقليم هفتم و صحارى و مواضع بسيار از توابع اوست و اآثر سكانش .بزرگش مكس و باشقرود دو شهر بزرگست 

  .صحرانشين 

نام واليتي از ). آنندراج ) (برهان . (و به فتح اول هم گفته اند... ام شهري است در ايران و نام واليت آن شهر هم هست ن

نام . اقليم دوم در ميانه کرمان و سيستان منسوب به مکران بن هيتال ، و کيج دارالملک آن بوده و آن را کينهج نيز گويند

ناحيتي است از حدود سند و شهر کيج ). ناظم االطباء. (عمان و نام شهراين ايالت  ايالتي از بلوچستان در کنار درياي

واليت وسيعي است ). حدود العالم . (کيز و کوشک قند ودرک و اسکف از حدود مکران است . مستقر پادشاه مکران است 

مغرب به کرمان واز سوي شمال به  اين واليت از سوي. شهرها و قريه ها دارد و فانيذ در اينجا باشد و همه جا برند. 

مکران واليتي وسيع است و خارج ملک ايران و  .(از معجم البلدان . (سيستان و از طرف جنوب به دريا منتهي مي شود

شرحش در آخر خواهد آمد اما چون خراج به ايران مي دهد و داخل عمل کرمان است به اين قدر ذکرش در اينجا کردن در 

مکران مملکتي بزرگاست از اقليم دويم وسعتش دوازده مرحله ، دارالملکش ). 141قلوب چ ليدن ص نزهة ال. (خوربود

هوايش گرم است و آبش از رود و ديگر بالد . »کد«و عرض از خط استوا » صج «فنزبور طولش از جزاير خالدات 

کران از شمال محدود است به م. بزرگش تيز و منصور و فهلفهره و زراعات و عمارات بسيار و قراي بيشمار دارد

قسمت مهم آن که در ساحل بحر . سراوان و بمپور و از جنوب به بحر عمان و از مشرق به کالت و از مغرب به بشاگرد

عمان واقع شده ، دشت شن زاري است داراي چندين رود خشک ، يعني آب رود بواسطه شني بودن زمين از زير شنها به 

ه از دامنه کوهسار بم پشت جاري مي شود به سمت جنوب رفته تشکيل رودهاي متعدد مانند آبهايي ک .طرف دريا مي رود

دشتياري ، وحيل ، رابيج ، سادويج و غيره مي دهد که در فصل گرما خشک است و در مواقع باران طغيان مي کند و 

جغرافياي سياسي کيهان (باهوکالت ِگه ، بنت ، قصر قند، : قراي مهم مکران عبارت است از .مهمتر از همه رابيج است 

 )262 – 261صص 

امروز مكران در بخش جنوب شرقى ايران مجاور مرز پاآستان آه از دنباله آوههاى )262ص .ليدن .نزهة القلوب (

مرآزى و آوير و نمكزارهاى شرقى فالت يران تشكيل گرديده و رشته آوههاى بشاگرد و بگيربند آه از مغرب به مشرق 

بخش های از مکران ايران با .باشد  اند جزء مكران مى ساحل دريا و بعضى به محاذات خط سرحدى قرار گرفته در امتداد
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دريای جنوبی عمان در گذشته به . توطئه استعمار انگلستان تجزيه و در کشوری تازه ايجاد شده به نام پاکستان قرار گرفت 

  . ستنام سرزمينهای شمالی آن يعنی مکران شناخته ميشده ا

آب و هواى مكران گرم و قسمت عمده آن محل سكونت ايالت بلوچ است و به همين مناسبت به نام بلوچستان خوانده 

سرزمين «:فريدون جنيدى نيز درباره سرزمين مكران نويسد )2010،ص 6ج .فرهنگ فارسى معين اعالم .(شود  مى

سرزمين آسيا در شمال چين است آه به گمان ،آشور آره هايى آه در شاهنامه آمده است ،بخشى از  مكران بنابر نشانه

 .آنونى بازمانده آن در زمان ما است 

اين سرزمين در زمان باستان باجگزار توران بوده است و در داستان سياوخش در ماموريت پيران را براى گرفتن باژ از 

 .خوانيم آه يكى از آنها مكران است  هاى زير فرمان توران باز مى سرزمين

نويسد و از او خوراك و علف و  هنگامى آه آيخسرو بر افراسياب پيروز گرديد ،براى گذر از دريا به شاه مكران نامه مى

 .زند  خواهد ،اما شاه مكران سرباز مى راه گذر مى

باره در  در اين.ناميم  اش مى و بجز از جزاير اقيانوس آرام ،نخستين پرتو آفتاب ،بر همان سرزمين است آه امروز آره

  ».تر آمده است آه درآينده به چاپ خواهد رسيد  سخن گسترده»بر بنياد گفتارهاى ايرانى .داستان ايران «

از آن سال باز ديبل و مکران با . ملک هند ديبل و مکران به بهرام داد و بهرام با مالهاي بسيار بازگشت پيروز و باکام  

از حضرت خالفه قضاء ). 82فارسنامه ابن البلخي ص . (ال را به بهرام داداعمال کرمان مي رود که ملک هند هر دو اعم

و رجوع به قاموس االعالم ترکي و دو ). 117فارسنامه ابن البلخي ص . (پارس و کرمان و عمال و تيزو مکران بدو دادند

 .مدخل بعد شود

در بخش شهرهستانهای . ساسانی است  از اسناد مکتوبی که پيرامون ارزش واالی مکران موجود است متن پهلوی دوره

ايران در دوره ساسانی نيز اشاره کوتاهی به سيستان شده است ولی در قسمت شگفتی ها سيستان مورخين ساسانی چنين 

 : نگاشته اند 

شگفتی و ارزشمندی سرزمين سيستان نسبت به ديگر شهرهای ايران باالتر است زيرا هم رود هيرمند و دريای فرزدان و 

دريای کيانسه و کوه اوشد اشتار اندر سرزمين سيستان قرار دارد و هم  زايش و پرورش هوشيدر و هوشيدرماه و 
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متون پهلوی ...(رستاخيز خواهد شد از اين سرزمين استسوشيانس زرتشت اسپنتمان که از آن ما را خبر داده است و 

  )70سعيد نفيسی صفحه 

  پيرامون دريای مکران

از شمال به . دريايی در جنوب شرقی ايران است که در حقيقت ادامة اقيانوس هند است ) دريای عمان(دريای مکران 

. مدار رأس السرطان از جنوب آن می گذردسواحل ايران و از جنوب به دريای عربستان و کشور عمان محدود است ، و 

در مرز ايران (عرض آن از دماغة حد ، در شمال شرقی کشور عمان ، تا بندر َگواِتر، در منتهی اليه جنوب شرقی ايران 

در شمال غربی از طريِق تنگة هرمز، در شمال . کيلومتر است  560کيلومتر و طول آن حدود  320، حدود )و پاکستان 

ُصور، مسقط ، َمطَرح ، ) در سواحل کشور عمان (بندرهای آن در جنوب . ُمَسنَدم، به خليج فارس می پيوندد شبه جزيرة

جزاير قشم و هرمز در جانب شمال غربی آن ، در مدخل خليج فارس ، و بندرعباس در ساحل . خابوَره و ُصحار است 

نام فارسی (از قديم در ساحل جنوبی آن ، کشور َمْزون . ايران در چهارده کيلومتری شمال غربی جزيرة هرمز قرار دارد

مزون که مدتی . قرار داشت که مرکز آن صحار بود و ظاهرًا نخستين ساکنان آن از اقوام غير عرب ايرانی بودند) عمان 

حملة عيسويت در آن رايج بود و اسقف نشين داشت ، چندی تابع ايران بود و مردم آن مذهب زرتشتی داشتند، و هنگام 

  ).44ـ43؛ مارکوارت ، ص 177، ص 1مسعودی ، ج (اعراب دولتی مستقل داشت 

چون اين دريا ادامه اقيانوس هند است نامهای متغيری را . پيش از اسالم بدرستی روشن نيست ) عمان(نام دريای مکران 

در حدود ده نقشه باستانی . است دريای اريتره ذکر شده اين منطقه در برخی نقشه های پيش از اسالم . تجربه کرده است 

يورش اعراب به ولی پس از . ناميده اند " دريای پارس"از يونانيان موجود است که دريای مکران و خليج فارس را باهم 

چون ايرانيان قدرت سياسی گذشته خود را از دست داده بودند تغييرات زيادی در نامهای جغرافيايی آبهای ايران  کشورشان

/ تخت جمشيد =پارسه/  تخت سليمان =آذرگشسب/ فيروزآباد =اردشير خوره/ فارس =مانند پارس(صورت گرفت 

دريای / آذربايجان =آتورپاتکان/ شط العرب =اروند رود/ دريای خزر =دريای آبسکون/  مادر سليمان =پاسارگاد

بلوچستان ايران و تمدنی کهن بوده که برگفته از سرزمينهای نام دريای مکران به همين روی ... ). وخليج فارس =پارس

نام عمان به دليل ويران شدن بنادر باستانی ايران پس از يورش اعراب .  بازارهای تجاری تبديل شد به دريای عماناست 

رونق بازارهای عمان به جای بنادر و بازرهای چندين هزار ساله . و جايگزين شدن بنادر عمان نامگذاری شده است 
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ولی از آنجاييکه بيشترين سواحل اين . رين داليل کم رنگ شدن نام مکران و محو آن از کتب تاريخی است ايران از مهم ت

دريا در کشور کهن ايران قرار دارد و تمدنهای بزرگی همچون شهر سوخته و جيرفت که زمانشان به هزاره دوم پيش از 

و بايستنی است  می باشد "مکران"حقيقی آن يعنی  ميالد بازميگردد در اين مناطق می باشند شايسته بازگشت به نام

اين .پژوهشگران و نويسندگان در پاسخ به ياوه گويی ها اعراب حوزه جنوب خليج فارس از اين نام تاريخی استفاده کنند

تنها  نام عمان. تمدن ها بی شک از اثرگذارترين تمدنهای شهرنشينی جهان می باشند که روزگاری دنيا را متحول کرده اند 

آبها گذاشته شده است و وجاهت تاريخی و  اين يک نام تجازی پس از يورش کشوری به کشور ديگر است که بر روی

  .يک تمدن نمی باشدبرگرفته از 

ق م ، نخستين بار ناوگان داريوش بزرگ به دريا ساالری ِاسکيالس يونانی از رود سند وارد  512به نقل از هرودت ، در 

سايکس ، (را بازديد کرد ) عمان(دريای احمر و بحر عمان و خليج فارس شد و سواحل مکران و عربستان (دريای اريتره 

ن چهارم هجری ، دريای عمان جزو دريای اعظم به شمار می در قر). 631، 629، ص 1؛ پيرنيا، ج 220، ص 1ج 

آمد و هر بخشی از دريای اعظم به نام ناحيه يا شهری که در کنار آن قرار داشت خوانده می شد؛ مانند دريای پارس ، 

دورة  ظاهرًا به لحاظ رونق بازرگانی بندر و شهر عمان در). 164، 12حدودالعالم ، ص ( دريای بصره و دريای عمان 

اسالمی ، بحرعمان نيز اهمّيت يافت ؛ زيرا، در آن دوره شهر عمان و بندر بارکدة جهان به شمار می آمده و ظاهرًا با بندر 

بازرگانان آن توانگرترين تجار شهرها بودند و از مغرب و مشرق و جنوب . تيز در خليج فارس ارتباط دايمی داشته است 

دريای سبز يا بحر اخضر يا خليج اخضر، که امروز کمابيش مطابق ). 169همان ، ص ( و شمال کشتيها به آنجا می آمدند

و دريای فارس را  مکراندر زمانهايی دريای ). 22بکران ، ص (با دريای عربستان است ، در جنوب آن قرار داشت 

به بحر ) از مشرق(مان بحر کر. يکی می دانستند و سواحل جنوب شرقی ايران بحر مکران و بحر کرمان خوانده می شد

بحر . از جزيرة کيش فراتر می رفت و قسمتی از بحر فارس را هم در بر می گرفت ) از مغرب(مکران پيوسته بود و  

، )در بحر کرمان (بارکدة کرمان ). 21ـ20همان ، ص (مکران به بحر سند و از مغرب به بحر کرمان پيوسته بود 

پيش از حملة (از مطالب کتاب افضل الّدين کرمانی . بندر تيز بود) يای مکران در در(و بارکدة مکران ) هرمز(هرموز 

چنين برمی آيد که در آن دوره بندر تيز، بارکدة مکران ، بندر بيِن قاره ای محسوب می شد؛ در افريقا با مصر و ) مغول 

ای عربی مانند ُعمان و شبه جزيره و در آسيای مرکزی با هند و سند و در خاورميانه با کشوره) زنگبار(حبشه و َزنج 

و قند صادر می شد و مشک و عنبر و پارچه های ) شکر(= در اين دوره از مکران فانيد . مناسبات تجاری داشته است 
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  ).128ـ 127ص (مخملی لطيف ونيل و محصوالت ديگر در تيز داد و ستد می شد 

ين های مکران ايران زمين ، در سواحل شهرستانهای چاه درياهای کرانه های جنوبی ايران به دليل گستره بزرگ سرزم

فاصلة . بهار  و جاسک و ميناب و بندرعباس و بلوچستان پاکستان، دريای ُمکران و دريای کرمان خوانده می شده است

اتر تا از بندر گو: به خط مستقيم از مشرق به مغرب به اين شرح است ) عمان (بندرها و کرانه های ايرانی دريای مکران 

 65بندر تيز يا طيس در پانزده کيلومتری شمال بندر چاه بهار و بندر ُکناَرک در حدود (چاه بهار حدود نود کيلومتر 

از چاه بهار تا بندر جاسک حدود . کيلومتری مغرب بندر چاه بهار، در حاشية غربی خليج چاه بهار قرار گرفته است 

حدود پنجاه کيلومتر؛ از رأس الکوه ، که ساحل به سوی شمال امتداد می يابد،  کيلومتر؛ از بندر جاسک تا دماغه کوه 290

را با رود آناميس که ، به روايت مورخان يونانی ، ] شايد خوريتاب[رود ميناب  . کيلومتر 145تا مصب رود ميناب حدود 

اه اسکندر در داخل ايران رفت ، سال پيش در کنار آن پياده شد و به اردوگ 2،  300ِنئارخوس ، سردار اسکندر، حدود 

از ) بندرعباس (فاصلة شهرميناب تا رأس خليج فارس ). 53ـ52، 46؛ مستوفی ، ص 31گابريل ، ص (مطابق می دانند 

در اين فاصله ، بخش بيابان از شهرستان ميناب قرار دارد که آخرين قسمت . کيلومتر می رسد 104جاده اصلی به حدود 

  )دايره المعارف بزرگ اسالمی(.بحر مکران است کرانه ايران در ساحل 

دريای مکران ، به لحاظ آنکه بخشی از راه مواصالتی خليج فارس و مناطق نفت خيز آن با اقيانوس هند، شرق دور، 

طبق مقررات قانون . افريقای شرقی ، دريای مديترانه و اروپاست ، از نظر اقتصادی و سوق الجيشی اهمّيت بسيار دارد

. ة ايران در دريای مکران نيز مانند خليج فارس تابع مقررات قانون نفت ايران شد ، فالت قار1336نفت ، مصّوب مرداد 

بر اثر حفريات باستان شناسان در کرانه های جنوبی . شرکت شيالت ايران در کرانه های شمالی بحر عمان تأسيساتی دارد

دارد، در شمال غربی شبه جزيرة شهرستانهای چاه بهار و جاسک و ميناب ، که در ارتفاع کمتر از دويست متر قرار 

و در ده کيلومتری جنوب ) حدود صد کيلومتری شمال شرقی شهر جاسک (کنارک و کرانة رودی در جنوب آبادی َسَديچ 

آثار باستانی ما قبل تاريخ پيدا شده است ؛ آثار يافته شده ) کيلومتری جنوب شهر ميناب  48حدود (شرقی آبادی کوهستک 

سال پيش از ميالد و در کنارک متعلق به دورة ديرينه سنگی ميانه يا عصر  7،  500تا  6،  500در سديچ متعلق به 

 ).150، 149ويتافينزی و کپ لند، ص (حجر قديم وسطی است 
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