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

چکیده
همراه دریایی که در بخش جنوبی این ناحیه قرار داشت و به اعتبار همجواري با این ناحیه دریاي مکران نامیده مکران سرزمینی واقع در ضلع جنوب شرقی فالت ایران به 

هاي مختلف تاریخی به این ناحیه ست که در دورهنامهایی... ماکا، میکا، گدروزیا، ژدروزیا و. شد، نقش مهمی در حوادث منطقه جنوب و جنوب شرقی ایران داشتمی
اي از منطقه ساحلی مکران، به بررسی شبکه راههاي ارتباطی زمینی و دریایی این ناحیه و نقش آنها در رونق تجاري و این مقاله ضمن بیان تاریخچه. شده استاطالق می

.بازرگانی بخش جنوب و جنوب شرقی ایران پرداخته است
ها و تاجرانی که از یمن، دریاي سرخ و بردند و همچنین کشتیحی غربی، بنادر سیراف و بصره میها و کاروانهاي تجاري که کاالهاي هند و چین را به نواعبور کشتی

. آمدند، این ناحیه را به یکی از پررفت و آمدترین مناطق تجارت دریایی و زمینی تبدیل کرده بودسواحل شرقی آفریقا براي مبادله کاال و تجارت به نواحی شرقی می
با از رونق افتادن تجارت منطقه مکران . شدنداز لنگرگاهها و استراحتگاههاي مهم این راهها محسوب می...ندر تیز، فَهرج، بمپور، کیج، ارمابیل وشهرهاي مکران همچون ب

. یافتو ویرانی بنادر باستانی و بزرگ مکران، بنادر و بازارهاي سرزمین عمان جایگزین آنها شدند و نام دریاي مکران به دریاي عمان تغییر
.ماکا، گدروزیا، دریاي مکران، تیز، عمان:کلیدواژه

مقدمه .1

وسیع از مکران یکی از نواحی دورافتاده ایران در جنوب سیستان بود که مرزهاي آن از حدود سند در شرق تا کرمان در غرب کشیده شده بود این ناحیه
نام . شودمکران امروزه جزئی از بلوچستان ایران و پاکستان محسوب می. ي عمان محدود بودشمال به سیستان و بخشهایی از کویر لوت و از جنوب به دریا

. نامیدند» مکران«و مسلمانان » گدروزیا«یونانیان آنجا را . ضبط شده است» مکا«یا » ماکا«هاي دوره هخامنشیان به شکل این سرزمین در کتیبه
لشکر اسکندر مقدونی از این سرزمین به هنگام بازگشت از هند بود و پس از ورود اسالم به عبورالم،مهمترین واقعه تاریخی دیار مکران پیش از اس

.از آنجا یاد شده استقاسم بارهابنایران نیز در ضمن اخبار فتح سند و هند توسط محمد
این ناحیه همچون حلقه واسطی میان شرق و غرب محسوب گذشت و اي از راههاي دریایی و زمینی از این ناحیه میدر زمینه تجارت و بازرگانی شبکه

شد، درآمد قابل هاي تجاري گرفته میعالوه بر صادرات کاالها و محصوالت تولید شده در این ناحیه، عواید گمرکی و مالیاتی که از تجار و کشتی. شدمی
.کردتوجهی را به خزانه حاکمان آنجا سرازیر می

پیشینه تاریخی مکران .2
هاي فردوسی تاریخ این سرزمین را از عهد کیانیان تا ساسانیان به سروده. ترین منابعی که درباره مکران سخن گفته، شاهنامه فردوسی استیکی از قدیمی

دیگر در زمان کیخسرو سخن از برطبق سروده فردوسی کیکاووس کیانی نخستین فرد از این خاندان بود که به مکران لشکر کشید بار . تصویر کشیده است
)395، 110فردوسی، شاهنامه، ص( .مکران آمده، در این زمان پادشاه مکران سرکشی کرده و همین امر بهانه لشکرکشی کیخسرو به مکران شده است

کورش اولین فرد از این سلسله بود که در فاصله سالهاي .مکران بخشی از ساتراپی چهاردهم ایران شد) م.ق330-556(با روي کارآمدن هخامنشیان
و ادامه آن تا ) حیدرآباد فعلی(پس از فتوحات کورش، مرزهاي شرقی ایران تا کویر هند و پاتاال . م به مکران، سیستان و هند لشکر کشید.ق540تا 545
).282، ص1ثعالبی، غرر اخبار ملوك فرس و سیرهم، ج. (رسیدهاي رود جیحون کناره
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آریان، لشکرکشی ( .اندیکی از حوادث مهم این ناحیه پیش از اسالم، لشکرکشی اسکندر به هند از راه مکران بود که اکثر منابع آن را ثبت کرده
).1862تا 1855، ص2، پیرنیا، ایران باستان، ج781، سیسیلی، دیودور، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی، ص260اسکندر، ص

م تصمیم بازگشت به .ق325اسکندر مقدونی پس از تصرف نواحی شرقی امپراتوري هخامنشی، عازم کشور هند شد او پس از فتح بخشهایی از هند در سال
اسکندر در عبور از مکران ).56، ص88، پاییز3، مجله پژوهشهاي تاریخی، ش»عبور از گدروزیا«مهرآفرین، رضا و موسوي حاجی، رسول، ( .غرب را گرفت

گرماي روز در این منطقه به حدي زیاد . مواجه شد... اي، بیماري، آفتاب زدگی و هاي ماسهبا مشکالت فراوانی چون کمبود آّب و غذا، گرماي سوزان، تپه
و فقدان آب، باعث تلف شدن حیوانات گرماي سوزان . گرفتدر هنگام شب هم سرما شدت می. بود که لشکریان مجبور بودند شب هنگام حرکت کنند

شدند؛ آریان در این باره نوشته اي فرو رفته و ناپدید میهاي ماسهگاهی سواران و افراد سپاه در تپه.)1863تا 1858، ص2پیرنیا، ایران باستان، ج( . شدمی
اسکندر و سپاهش پس از .)262آریان، لشکرکشی اسکندر، ص (».رفتندهاي ریگ روان و ماسه مانند گل و برف فرو میلشکر اسکندر در تپه«: است

او که از هند با صد و «: آریان آورده. بود) گدروزیا(شصت روز راهپیمایی و تحمل سختیها و دادن تلفات به فهرج رسیدند که در آن زمان پایتخت مکران
)آریان، همانجا( »بیش از نیمی از آنها را از دست داده بودبیست هزار پیاده و پانزده هزار سواره حرکت کرده بود وقتی به فهرج رسید، 

، چون توانایی مقابله با سلسله موریایی را که در هند و شرق گدروزیا بود نداشت، )Selucos Nicator(پس از مرگ اسکندر جانشین او سلوکوس نیکاتر
و از آن پس دیگر یونانیان در ) م.ق305(گوپتا پادشاه موریایی هند واگذار کردچاندراگدروزیا و مناطق شرقی هندوکش را در مقابل گرفتن پانصد فیل به 

، ص 3، پیرنیا، ایران باستان، ج305مشکور، ایران در عهد باستان، ص.(منطقه گدروزیا دخالتی نداشتند و اداره این ناحیه در دست شاهان هندي بود
2214.(

این استقالل مدت زیادي طول نکشید و در زمان حکومت مهرداد . دولت ایران و تحت نظارت دولت هند بوداین ناحیه در دوره اشکانی نیز مستقل از
).289گیریشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسالم، ص.(گدروزیا ضمیمه متصرفات اشکانی گردید) م.ق171-137(اول

گردید، اما نشین هندي سند شد که به صورت ایالتی مستقل اداره میاهزادهبا فروپاشی اشکانیان و آغاز حکومت ساسانیان مکران دوباره بخشی از ش
مشکور، .(شدیکی از ساتراپیهاي جنوبی کشور ایران محسوب می» کوسون«کم به صورت بخشی از قلمرو ایران درآمد و با نام در طول حکومت ساسانی کم

وري است که در این دوره نیز کشور به صورت نواحی مستقلی که به هر بخش یک ساتراپی الزم به یادآ)، افشار636جغرافیاي تاریخی ایران باستان، ص
افشار ، نگاهی به سیستان و بلوچستان، . (شدگردید یعنی همان سازمان اداري که در زمان هخامنشیان و اشکانیان اجرا میشد، اداره میگفته می

).231- 230ص

فتح مکران به دست مسلمانان .3
کُرَیز را بنعامربنعفّان به خالفت رسید، عبداهللابنهنگامی که عثمان«: او در این باره نوشته. گفته بالذري فتح مکران در دوره عثمان انجام شده استبنا به

- عبداهللا، حکیم. و خبر آن به وي بردبفرستد تا از حال آن دیار آگاه شود ) مکران(هایی به وي  نوشت و فرمان داد تا کسی را به ثغر والی عراق کرد و نامه
).476بالذري، البلدان، فتوحها و احکامها، ص(»...جبله را فرستادبن

العاص را فرستاد و عبدالقیس را به همراهی او فراخواند، پس با ابیبنابوبکر، عثمان«: یعقوبی فتح مکران را مربوط به دوره ابوبکر دانسته و گفته است
، 2یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج(».تَوج گردیدند و آنجا را گشودند و مردم آنجا را به اسیري گرفتند و مکران و ماوراء آن را فتح کردندلشکري رهسپار

این تواند درست باشد؛ چرا که آغاز جدي فتوحات در زمان خلیفه دوم عمر بود و هم اینکه درباید گفت که خبر فتح مکران در زمان ابوبکر نمی.)113ص
ترین نقطه ایران قرار داشت، طبیعتاً باید در شمار مناطقی باشد که زمان هنوز نواحی غربی و جنوبی ایران فتح نشده بودند و این منطقه که در شرقی

.دیرتر از دیگر نقاط ایران فتح شده است
خلیفه عمر لواي مکران را « : او درباره فتح مکران آورده. ته استتَغلبی دانسعمروبنه و به دست حکَم23طبري نیز فتح مکران در دوره عمر در سال

- بندر این میان شهاب. چون سرداران آماده جنگ شدند، براي هریک از آنها به فراخور حال خود نیروي کمکی نیز فرستاد. تَغلبی بستعمروبنبراي حکَم
عتبان دستور داد تا پس از فراغت از کار فتح کرمان بنعبداهللابنعدي و عبداهللابنسپس به سهیلعمرو به مکران فرستاد وبنمخارِق را براي کمک به حکَم

).257تا244، ص3طبري، تاریخ االمم و الملوك، ج.(براي کمک به این دو نفر به مکران بروند

وضعیت اقتصادي مکران.4
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راههاي تجاري. 4- 1
رفت و آمد کاروانهاي تجاري از این ناحیه، . هند و دریاي عمان از لحاظ تجاري به این ناحیه ارزش زیادي داده بودقرار گرفتن مکران در مجاورت شبه قاره 

منجر شده به رشد شهرهاي بندري همچون بندر تیز و شهرهایی با عملکرد تجاري و بازرگانی چون قصدار، بمپور و فهرج و دیگر شهرهاي بزرگ این ناحیه 
اي بر این باورند که احتماالً اسکندر قصد بررسی سواحل مکران ، کرمان و خوزستان را داشت تا از شکرکشی اسکندر به این نواحی عدهحتی درباره ل. بود

یت توان به اهماگر این فرض را صحیح بدانیم می.)232، ص1رائین، دریانوردي ایرانیان، ج. (راه مصر با ایران و هندوستان رابطه بازرگانی برقرار کند
یکی از «: نوشته1چنانکه سوین هدین. این ناحیه محل تالقی بزرگترین راههاي کاروانی آن زمان بود. هاي بسیار دور پی بردتجاري این نواحی از گذشته

ه هندوستان وجود نواري بین غرب و شرق به استثناي دره رودخانه کابل، هرگز مانند این راه ب. گذشتبزرگترین راههاي بازرگانی جهان از مکران می
).568هدین، سون، کویرهاي ایران، ترجمه رجبی، ص(».این شاهراه، شاهرگ تجارت بسیار عظیم هندوستان بود. نداشته است

راه دریایی: 4- 1- 1
در خلیج فارس و دریاي هایی کهکشتی. اي داشتالعادهگذشت اهمیت فوقتا پیش از حفر کانال سوئز، راه تجاري خلیج فارس که از بندرهاي ایران می

، از این رو شهرهاي ساحلی ).229رائین، دریانوردي ایرانیان، ص(رفتندکردند تا جزیره سیالن و هند شرقی و حتی سواحل چین میعمان رفت و آمد می
تراحتگاهها و لنگرگاههاي مهم این راه شهرهاي ساحلی مکران چون بندر تیز، ارمابیل، قنبلی و کیج از اس. این مسیر از اهمیت فراوانی برخوردار بودند

اول به سبب تردد : شدتوان گفت منطقه مکران به دو دلیل از پررفت و آمدترین مناطق تجارت دریایی محسوب میمی. شدنددریایی محسوب می
و تاجرانی که از سمت یمن و دریاي سرخ و بردند؛ دوم کشتیهاتر و بنادر سیراف و بصره میکشتیهاي تجاري که کاالهاي هند و چین را به نواحی غربی

، فصلنامه »نقش اقتصادي سیستان در قرون نخستین«دلبري، شهربانو، (.آمدندسواحل شرقی آفریقا براي مبادله کاال و تجارت به شرق و این نواحی می
).44، ص88، پاییز21تخصصی فقه و تاریخ و تمدن، سال ششم، ش

راههاي زمینی: 4- 2-1
کرد؛ یکی جاده گرفت، بطور کلی از ایران دو جاده مهم و بین المللی عبور میعمده تجارت شرقی ایران با هند و از طریق راههاي زمینی صورت میبخش 

ان، کرمانشاه و شد و پس از گذر از آسیاي مرکزي به ماوراءالنهر و خراسان و سپس به ري ، همدجاده ابریشم از چین آغاز می. ابریشم و دیگري جاده ادویه
آمد و پس از عبور از سند و اما جاده ادویه از جنوب شرقی آسیا به هند می. رفترسید و از آنجا به سوي بار اندازهاي دریاي مدیترانه و اروپا میمداین می

نقش «دلبري، شهربانو، . (یافتانه ادامه میالنهرین و نهایتاً دریاي مدیترشد و از آنجا به سوي بیننواحی پنجاب وارد مکران و بخش جنوبی ایران می
غیر از این مسیر مهم، چندین راه ).39، ص88، پاییز21، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ و تمدن، سال ششم، ش»اقتصادي سیستان در قرون نخستین

:توان به چهار شاخه اصلی تقسیم کردگذشت که این راههاي زمینی را میزمینی از مکران می
) زابل فعلی(رفت و اولین بارانداز آن شهر خروجاین مسیر از بمپورـ فهرج به سمت شرق می. رفتبه سند می) جیرفت(این راه از جنوب کرمان: شرقیراه .1

فاصله میان ابن خرداذبه فاصله میان فهرج تا پنجگور را چهارده منزل دانسته و.)52یعقوبی، البلدان ، ص(.رسیدسپس به پنجگور مرکز مکران می. بود
.)17ابن خرداذبه، مسالک الممالک، ص . (رسیداین راه پس از پنجگور به سمت شرق امتداد یافته تا به قصدار می. منازل را با فرسخ مشخص کرده است

از راههاي باستانی بود که از این راه . رفتاین مسیر بزرگترین محور اتصال نواحی جنوب غربی ایران به دره سند و هند و نواحی شرق آنجا به شمار می
).45گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص(.دوره ساسانیان و پس از اسالم تا حمله مغول همچنان آباد و پررونق بود

-فرسخی شرق بم میدر بیست ) نهرسلیمان(این راه از قصدار به جی . کرداین راه درست در موازات راه اول بود ولی در جهت عکس آن سیر می: راه غربی.2
، 366مقدسی، احسن التقاسیم، ص(.کردگذشت و از مشکی و جالق و خواش عبور میاین راه از قسمت باالتر راه اول یعنی از شمال پنجگور می. رفت

).460افشار، بلوچستان و تمدن دیرینه آن ، ص
مقدسی، همانجا . (نجگور بزرگترین شهر این مسیر بودکیج در دو منزلی پشهر . راه پنجگور به بندر تیز که راه جنوبی بود و جمعاً هفت منزل داشت.3

).45،گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور ، 

که بیش از نیمی از عمر خود نویس سوئدي است دان، عکاس، کاوشگر و سفرنامهجغرافی، جهانگرد) مSeve Hedin)1952-1865هدینفونآندرسسون. 1
نتیجه . بسیاري از شهرهاي ایران را پشت سر گذاشت1886نخستین بار در سال . مخصوصاً به ایران و آسیاي مرکزي گذراندسفرهاي اکتشافیدررا 

.سفرهاي طوالنی و مکرر او کتابهاي علمی زیادي درباره دنیاهاي ناشناخته است
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. کردندراه جنوبی بمپور به بندر تیز که کاروانهاي قهستان و سیستان از طریق خواش و مناطق مرکزي از راه بم و نرماشیر و جیرفت از آن عبور می.4
در دو منزلی فهرج و سپس بند در یک منزلی اسپکه و پس از آن نیکشهر بود و از آنجا به بندر ) اسپکه(گ و بارانداز این راه شهر اصفقهنخستین مرکز بزر

).مقدسی، همانجا، گروسی، همانجا(. رفتندتیز می

کاالهاي صادراتی و وارداتی .2-4
هاي جغرافیدانان و مورخان اسالمی را مبنی بر اهمیت مکران از نظر در این منطقه گفتهنبود آب کافی براي کشاورزي و نیز فعالیتهاي صنعتی گسترده 

هاي پنجم و دهد که تنها راه زندگی و امرار معاش مردم این ناحیه در پایان سده سوم هجري و سدهکند و نشان میالمللی تأیید میاي و بینتجارت منطقه
شد، محصوالتی بود ترین کاالهایی که از مکران صادر میعمده) .327باستان شناسی و تاریخ بلوچستان، صسیدسجادي، (. ششم هجري تجارت بوده است

هایی که در شهرها و بنادر این ناحیه توقف عالوه بر صادرات محصوالت این ناحیه به نقاط مختلف، کاروانها و کشتی. شدکه در این ناحیه تولید و کشت می
مردم این ناحیه از راه «: مارکوپولو در گذر از این سرزمین درباره تجارت در آنجا نوشته است. آوردندنقاط را نیز به مکران میکردند کاالهاي سایرمی

- ر میکاالهاي بسیاري از راه زمینی و دریایی از آنجا صاد. اندازندکنند، در آنجا لنگر میتاجرانی که از راه دریا سفر می. کنندتجارت و صنعت زندگی می
).214مارکوپولو، سفرنامه، ص(».شود

برنج، . شدترین محصول صادراتی این ناحیه، پانیذ و نیشکر بود که در بیشتر شهرهاي مکران و طوران کشت و از آنجا به سایر نقاط صادر میعمده
.و خرما از دیگر محصوالت صادراتی این ناحیه بود1)هاي سرخابانک (هاي زیبا، کفش، پوست وچرمنارگیل، لیمو، انبه، انگور از قصدار، گیاهان طبی، پارچه

).364، حدودالعالم، ص363-364مقدسی، احسن التقاسیم، ص (
شد و در مبادالت تجاري فارس و هم از راه خشکی جا به جا میمشک و عنبر از جمله کاالهایی بود که هم از اقیانوس هند و دریاي عمان و خلیج

دلبري، شهربانو، (.شدند نیز در سایر نقاط طرفداران زیادي داشتندروییدند و به صورت ادویه مصرف میگیاهانی که در این ناحیه می. بودبسیار سودآور 
).46، ص88، پاییز21، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ و تمدن، سال ششم، ش»نقش اقتصادي سیستان در قرون نخستین«

ها بسیار زیبا و فالج. شدکه فالج و بختی نام داشت، براي پرورش و تولید نسل به نواحی شرق و فارس فرستاده میشتر دو کوهانه و قوي این ناحیه 
مقدسی از .) 176، اصطخري، مسالک الممالک، ص364مقدسی، همان، ص(.گرانقیمت بودند و تنها طبقه ثروتمند و پادشاهان توانایی خرید آنها را داشتند

کرمانی در ذیل کاالهایی که از بندر الدینو چند قرن پس از او اَفضَل) .366مقدسی، احسن التقاسیم، ص(آن در این ناحیه یاد کردهتجارت برده و قیمت 
مشک و عنبر و نیل و بقم و عقاقیر هندي و برده هند و حبشه و زنگبار و مخملهاي لطیف و ...«: شد، از خرید و فروش برده سخن گفته استتیز صادر می

).127الدین،  عقدالعلی للموقف االعلی، صکرمانی، افضل(».سادهاي پراگین و فوطهاي دیبلی و امثال این طرایف که در جهان است از این ثغر برند
کاالهاي وارداتی به این هاي ابریشمی و ابریشم، عاج فیل، ادویه و گیاهان دارویی از هند، ظروف از چین، برده از آفریقا و سایر نواحی از جمله پارچه

قسمت عمده .) 40گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص. (ناحیه بود که خرید و فروش آنها از دوره پیش از اسالم در این ناحیه رونق داشته است
و ) قندهار(ابریشمی از آنجا از راه باکتریا هايابریشم خام و نخ ابریشم و پارچه. گرفتتجارت ابریشم چین وهند از راه خشکی و از این ناحیه صورت می

).99، هادي حسن، سرگذشت کشتی رانی ایرانیان، ص240رائین،دریانوردي ایرانیان، ص. (شدنواحی غربی صادر می

مالیات و خراج ناحیه مکران.4- 3
ج این ناحیه، در منابع تاریخی و جغرافیایی اشاراتی بسیار شد و خرادرباره میزان مالیات و عشري که از کاالهاي صادراتی و وارداتی مکران گرفته می

.مختصر و گذرا وجود دارد
از . شدشد، شش درهم گرفته میاز هر بار شتري که به ناحیه طوران وارد و از آن خارج می« : مقدسی درباره مالیات بر کاالهاي این ناحیه نوشته است

این درآمدها در سال . گرفتنداز هر پوست دباغی شده یک درهم می. شددرهم و هنگام خروج پولی گرفته نمیهر برده هنگام ورود به ناحیه مکران دوازده 
فهرستی که قدامه بن جعفر از خراج مناطق مختلف در زمان عباسیان آورده همین عدد را .) 366مقدسی، احسن التقاسیم، ص(».شدیک میلیون درهم می

این مالیات .) 138قدامه بن جعفر، کتاب الخراج، ص. (دهد؛ او خراج مکران را یک میلیون درهم در سال ضبط کرده استدر مورد خراج مکران نشان می

.222ص، 1دهخدا، ج. باشدابانک که به نظر نوعی چرم و پوست می. 1



1391بهمن 30لغایت 28-مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایراناولین همآیش ملی توسعه سواحل 
1028: هکدمقالمروري بر تاریخ سواحل مکران با تکیه بر اهمیت راههاي ارتباطی                                                                   

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

در روزگار عضدالدوله که آبادي و رونق زیادي به وجود آمده بود، بیش از 1مالیات کرمان، تیز و بلوك. در این روزگار با مالیات سیستان و کرمان برابر بود
.این میزان مالیات نشان از آبادي عمارت و رونق اقتصادي این منطقه دارد) .401ابن بلخی، فارسنامه، ص . ( پنجاه هزار دینار بودهفتصد و

-565چنانکه تنها در فاصله سالهاي. اقدامات عمرانی سلجوقیان کرمان و توجه شاهان این دودمان به مکران، در رونق تجارت این ناحیه بسیار مؤثر بود
محمد حاکم بود، پرورش کرم ابریشم در مکران چنان رونق و رواج داشت که درآمد خزانه او از ابریشم مکران سالیانه به بنق هنگامی که طغرلشاه.ه551

(.شددینار اجاره داده میهمچنین بندر تیز در روزگار او بندر فعالی بود، به طوري که عواید گمرکی این بندر در سال پانزده هزار . رسیدسی هزار دینار می
).95وزیري، تاریخ کرمان، ص

:معرفی شهرهاي بزرگ تجاري.4- 4
هرهاي دیگري در زمینه فعالیتهاي تجاري و بازرگانی عالوه بر شهرهاي بزرگی چون تیز، بمپور، فهرج، قصدار و پنجگور در مسیر راههاي تجاري یاد شده ش

.کردندمانند این شهرها عمل مینیز بودند که از لحاظ تجاري و امکانات 
شهر راسک و دزك): راه شرقی(بر سر راه بمپور به پنجگور و قصدار

نیکشهر و قصرقند): راه جنوبی(برسر راه بندر تیز
شهر کیج: بر سر راه پنجگور به بندر تیز

.پرداختو بندر تیز خواهیم) فهلفهره(فهرج -در ادامه به بررسی نقش و اهمیت تجاري شهر بمپور

): فهلفهره(2بمپورـ فهرج.4- 4- 1
فهلفهره بزرگترین چهارراه جنوب شرقی ایران بود؛ از یک . اندرفتهترین باراندازهاي تجاري منطقه جنوب شرقی ایران به شمار میاین دو شهر از عمده

کارکرد . کرداسان به بندر تیز و دریاي عمان از اینجا عبور میکرد و از طرف دیگر راه سیستان و خرطرف راهی که کرمان و فارس را به سند مرتبط می
عمدتاً شتر مناسب (، پرورش و تدارك حیوانات باربر) رباط(فهرج و بمپور بر سر این راهها ، فراهم کردن امکانات عبور قوافل، از قبیل تأمین مکان باراندازي

گروسی، جغرافیاي تاریخی (بود؛... حفاظت راه توسط راهداران ، اخذ خراج راه و مال التجاره و، ایجاد و مرمت راهها ،) ترین حیوان براي این منظور بود
مثالً قوم .آنان بوداز جمله درآمدهاي مردمی که در مسیر راههاي تجاري ساکن بودند، کار نگهبانی از کاروانها و حمل مال التجاره).71ناحیه بمپور، ص

).17خرداذبه، مسالک الممالک، صابن(.دار بودندغربی ساکن بودند و مسئولیت نگهبانی و حفاظت راهها را نیز عهدهزط در قرن سوم در امتداد راه
ذاي یکی از بزرگترین علل اهمیت بمپور و فهرج به عنوان مرکز مبادالتی و حکمرانی، وجود آب نسبتاً فراوان و اراضی زراعی که امکان تأمین غ

همچنین پرورش حیوانات باري مورد نیاز کاروانها و وجود بازار بزرگ مبادله کاالها و صنایع . کرداي چهارپایانشان را فراهم میکاروانیان و علوفه بر
).72و 40گروسی، جغرافیاي تاریخی ناحیه بمپور، ص. (کشی بودبافی و ابریشمروستایی، سفالگري، نجاري، حصیربافی، پارچه

بندر تیز.4- 2-4
و هندوستان یکی از مهمترین بنادر مکران در کرانه دریاي عمان و مرکز بازرگانی این ناحیه بود که  بازرگانان از طریق آنجا با بنادر شمال آفریقا بندر تیز 

فتحی، سیري در قلمرو (.شدبخش زیادي از کاالهاي بازرگانی شرق ایران به مقصد آفریقا، عمان، مصر، حجاز و یمن از این بندر صادر می. یافتندارتباط می
افضل ) .173، ص1ادریسی، نزهه المشتاق، ج(.رفتندهمچنین مقصد کاروانهایی بود که از فارس و عمان و جزیره کیش به شرق می) .44گمرك ایران، ص

از خصایص کرمان ثغر «: نوشته استکرمانی در سده هفتم تیز را از توابع کرمان دانسته و از مالیاتهاي پرداختی تیز به حکمرانان کرمان سخن گفته و
و مصر و دیار عرب از عمان ) زنج(تیس است که از آنجا مالهاي وافر از عشُور تُجار و اُجرَت سفاین به خزاین پادشاه رسد و اهل سند و هند و حبشه و زنگبار

المللی آن قابل هرچند اهمیت تیز و ارتباطات تجاري و بین.)71- 70الدین، عقدالعلی للموقف االعلی، صکرمانی، افضل(»....و بحرین را فُرضَه آنجاست
ز این بندر مقایسه با بنادر و جزایر بسیار معروف ایرانی واقع در خلیج فارس همچون بندر سیراف، کیش و هرمز نبوده است، اما جغرافیدانان مسلمان ا

گروسی، . شودبلوك سرزمینی در جنوب مکران که از یکطرف به دریا و از طرف شمال به مکران محدود بود و امروزه با نام بیابان بلوچی شناخته می. 1
.79جغرافیاي تارخی ناحیه بمپور، ص

.اي ناحیه مکران آمده استاطالعات بیشتر از موقعیت جغرافیایی این شهرها در فصل اول ذیل معرفی شهرها و آبادیه. 2
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- یاد کرده) رودسند(بین هرمز در دهانه خلیج فارس و بندر دیبل در کنار رود مهران کوچک به مثابه تنها بندر تجاري در طول یک مسیر نسبتاً طوالنی
).204بارتولد، تذکره جغرافیایی ایران، ص(.اند

رفت، رفتند و در قرن ششم هجري این بندر بر تجارت هرمز که رو به خرابی میکاروانهاي تجاري در موقع ناامنی جاده هرمز از طریق تیز به دریا می
محمد و ایجاد اختالف در خاندان سلجوقی بن، بعد از مرگ طغرلشاه588ابراهیم، سالجقه و غز در کرمان، صبنمحمد(.تفوق و استیال پیدا کرده بود

).کرمان و به دنبال آن حمله ملک دینار غز، هرج و مرج و ناامنی در نواحی و راههاي تحت تسلط سالجقه کرمان به وجود آمد
اند که کاروانهاي تجاري از نقاط مختلف عالوه بر کرمان و هرمز و بمپور امی منابع دوران اسالمی تیز را مهمترین مرکز تجاري مکران دانستهتقریباً تم

خشک و وسیع با وجود اهمیت فراوان بندر تیز براي کاروانها و کشتیها، باید گفت عبور کاروانهاي تجاري از بیابانهاي . شدندبه سوي تیز هم رهسپار می
کرد، این درحالی بود که عبور از راه دریا و تجارت دریایی نیز بسیار پرهزینه مکران و سرگردانی در ریگزارهاي آنجا، تجارت از این راه را اندکی دشوار می

ابراهیم، محمدبن. (و غله سیستان بوداهمیت این بندر به سبب تولید و صدور مواد تولید شده در این منطقه به ویژه پانیذ و شکر ایالت مکران . 1بود
با کاهش کشت نیشکر و تولید پانیذ و سایر محصوالت کشاورزي و اقتصادي در شرق ایران، بندر تیز به تدریج اهمیت ).11سالجقه و غز در کرمان، ص

ون بندر چابهار داد و در دوره قاجار کامالً متروك اولیه خود را از دست داد و جاي خود را در دوره صفویه نخست به بندرعباس و سپس بنادر کوچکتري چ
).330سیدسجادي، همان (.شد

: نتیجه گیري.5
این راهها در جابجایی کاالهاي . اي از راههاي ارتباطی مهم زمینی و دریایی از مکران، اهمیت تجاري و نظامی خاصی به این ناحیه بخشیده بودعبور شبکه

کاالهاي هند و چین از شرق و شد، عالوه بر صادرات کاالها و محصوالتی که در این ناحیه تولید و کشت می. می کردندمناطق مختلف نقش مهمی ایفا 
شدند، به طوري که این منطقه به یک واسطه مهم در مبادالت بازرگانی یمن، دریاي سرخ و افریقا از غرب از طریق مکران به ایران وارد و از آنجا صادر می

-شد، درآمد قابل توجهی را به خزانه حاکمان آنجا سرازیر میهاي تجاري گرفته میبه عالوه عواید گمرکی و مالیاتی که از تجار و کشتی. بودتبدیل شده 
ه خود از نظر نظامی نیز مکران یکی از معابر مهم براي رسیدن به سرزمین پر نعمت هندوستان بود که توجه جهانگشایان زیادي را  در طول تاریخ ب.کرد

- غول جاللقاسم، محمودغزنوي و در هنگامه حمله میکی از نخستین آنها اسکندر مقدونی بود و پس از او در روزگار پس از اسالم محمدبن. کردجلب می
. خوارزمشاه براي تهیه لشکر و نیروي کمکی از آنجا عازم هند شدندالدین
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