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پیشینه تاریخی سواحل دریاي مکران
ناوبان دوم وظیفه حامد الیاس پور

)سیرجان(مرکز آموزش شهداي وظیفه نداجا
چکیده

بلوچها در . استباشد که داراي اقوامی دالور و جنگجو با قدمتی بیش از سه هزار سالسرزمین مکران نام ناحیه اصیل آریایی نشین در جنوب شرقی ایران زمین می
فردوسی بلوچها را جزوي از ارتش کیخسرو پادشاه ایران ابوالقاسم حکیم . طول تاریخ از دیدگاه زبان و نژاد تشکیل دهنده بخش اصلی پیکره ایران بزرگ میباشند

وشته شده و از آن به عنوان استان چهاردهم همچنین نام بلوچستان در سنگ نبشته هاي داریوش بزرگ بر بیستون و تخت جمشید مکا یا مکران ن. نامیده است
جغرافی نویسان قدیم اسامی بسیاري از شهرهاي مکران را در کتابهاي خود ثبت نموده اند ولی هیچکدام تفصیلی از آن . فرمانروایی هخامنشی نام برده شده است

فارس بود و کرسی آن استان شهر فنزبور یا بنجبور در داخله ایالت بود که امروز مهمترین مرکز بازرگانی آن ایالت بندر تیز در کنار خلیج . شهرها ذکر نکرده اند
.معروف است به پنج گور

مقدمه- 1

31دقیقه تا 4درجه و 25هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران در 758هزار و 181اي حدود استان سیستان و بلوچستان با پهنه
. دقیقه طول شرقی نسبت به نیم روز و گرینویچ قرار دارد20درجه و 63دقیقه تا 55درجه و 58دقیقه عرض شمالی و 29درجه و 

این استان از شمال .کیلومتر نوار ساحلی با دریاي عمان است300کیلومتر مرز با دو کشور افغانستان و پاکستان و 1200داراي حدود 
هاي کرمان و هرمزگان، و از شرق به ، از غرب به استان)دریاي عمان(مکران به استان خراسان و کشور افغانستان، از جنوب به دریاي 

مرز طبیعی شمال استان با افغانستان قراردادي است و از میانه چاله هامون سابوري تا کوه . کشورهاي پاکستان و افغانستان محدود است
است ولی در شرق داراي مرز طبیعی مشخصی ) دریاي عمان(دریاي مکران ،مرز طبیعی جنوب استان.چاه شور و در بندباد ادامه دارد

مرز .هاي دلتایی رود هیرمند تشکیل میدهدنیست و تنها بخشی از مرز جنوب شرقی سیستان در شمال استان را دره پریان از شاخه
.سازندهاي چهل دختر،کوه پلنگان، دشت لوت و هامون جازموریان مشخص میطبیعی غرب استان را کوهپایه

بندر چابهار . متر و پست ترین نقطه آن کناره هاي دریاي مکران است1410بلندترین نقطه سیستان و بلوچستان شهر خاش با بلندي 
اي نزدیک از مهمترین بنادر جنوبی کشور به در آینده. هاي گرم دریاي عمان قرار داردپست ترین و جنوبی ترین شهرستان، در کنار آب

اسکله شهید بهشتی و توجه دولت به این منطقه و نیز اتصال این بندر به وسیله راه آسفالته به شهرهاي داخلی ایجاد. شمار میرود
.افزایدبلوچستان بیش از پیش به اهمیت آن می

بحث-2

ایالت مکران- 2-1

یافته است و هرچند ظاهرا بالد مکران کوههاي خشک و بایر سواحل مکران از لحاظ جغرافیاي طبیعی دنباله کویر است که تا آنجا امتداد 
.در قرون وسطی از آنچه در زمان ما دیده میشود حاصلخیز و پرجمعیت تر بوده اما هیچگاه از حیث ثروت حایز اهمیت نبوده است

خرابه هاي بندر .مهمترین درآمد مکران از نیشکر و یکنوع شکر سفید بود که پانیذ نام داشت و از آنجا به بالد مجاور صادر می گردید
در قرن ششم هجري این بندر بر تجارت . بزرگ تیز در راس بندري که در قرون وسطی کشتیهاي کوچک به آن داخل میشدند واقع بود

.هرمز که رو به خرابی میرفت تفوق و استیال پیدا کرد
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موقعیت مکران در روي نقشه ایران: 1شکل

جغرافیاي تاریخی مکران-2-2

از شمال به سواحل ایران و از . دریایی در جنوب شرقی ایران است که در حقیقت ادامه اقیانوس هند است) دریاي عمان(دریاي مکران 
عرض آن تا دماغه حد، در شمال شرقی . جنوب به دریاي عربستان و کشور عمان محدود است و مدار راس السرطان از جنوب آن میگذرد

560کیلومتر و طول آن حدود 320حدود ) در مرز ایران و پاکستان(در منتهی الیه جنوب شرقی ایران کشور عمان تا بندر گواتر
در (بندرهاي آن در جنوب . در شمال غربی از طریق تنگه هرمز، در شمال شبه جزیره مسندم، به خلیج فارس میپوندد. کیلومتر است

جزایر قشم و هرمز در جانب شمال غربی آن در مدخل خلیج فارس و . تصور، مسقط، مطرح، خابوره و صحار اس) سواحل کشور عمان
نام فارسی (از قدیم در ساحل جنوبی آن، کشور مزون . کیلومتري شمال غربی جزیره هرمز قرار دارد14بندر عباس در ساحل ایران در 

. ایرانی بودندقرار داشت که مرکز آن صحار بود وظاهرا نخستین ساکنان آن از اقوام غیر عرب ) عمان

هاي متغیري را تجربه کرده چون این دریا ادامه اقیانوس هند است نام. پیش از اسالم به درستی روشن نیست) عمان(نام دریاي مکران 
نقشه باستانی از یونانیان موجود است که 10در حدود . در برخی نقشه هاي پیش از اسالم این منطقه دریاي اریتره ذکر شده است. است

ولی پس از یورش اعراب به ایران چون ایرانیان قدرت سیاسی گذشته خود . ریاي مکران و خلیج فارس را با هم دریاي پارس نامیده اندد
را از دست داده بودند تغییرات زیادي در نامهاي جغرافیایی آبهاي ایران صورت گرفت و به همین روي نام دریاي مکران که برگرفته از 

نام عمان به دلیل ویران شدن بنادر . ان ایران و تمدنی کهن بوده است به دریاي عمان بازار هاي تجاري تبدیل شدسرزمینهاي بلوچست
رونق بازار هاي عمان به جاي بنادر و بازارهاي . باستانی بنادر ایران پس از یورش اعراب و جایگزین شدن بنادر عمان نامگذاري شده است

ولی از آنجاییکه بیشترین سواحل . رین دالیل کمرنگ شدن نام مکران و محو آن از کتب تاریخی استچندین هزار ساله ایران از مهمت
شان به هزاره دوم پیش از میالد باز این دریا در کشور کهن ایران قرار دارد و تمدنهاي بزرگی همچون شهر سوخته و جیرفت که زمان

حقیقی آن یعنی مکران میباشد و بایستنی است پژوهشگران و نویسندگان تاریخ میگردد در این مناطق میباشند، شایسته بازگشت به نام
این تمدنها بی شک از اثرگذارترین تمدنهاي . در پاسخ به یاوه گویی هاي اعراب حوزه خلیج فارس از این نام تاریخی استفاده کنند

ها یک نام تجاري پس از یورش کشوري به کشور دیگر است نام عمان تن. شهرنشینی جهان میباشند که روزگاري دنیا را متحول کرده اند
.که بر روي این آبها گذاشته شده است و وجاهت تاریخی و برگرفته از یک تمدن نمی باشد



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
2002:کدمقالهپیشینه تاریخی سواحل دریاي مکران

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

دریاي (م نخستین بار ناوگان داریوش بزرگ به دریاساالري اسکیالس یونانی از رود سند وارد دریاي اریتره .ق512به نقل از هرودوت در 
-629، ص 1پیرنیا، ج220/ص1سایکس، ج ،(را بازدید کرد ) عمان(ر و بحر عمان و خلیج فارس شد و سواحل مکران و عربستان احم

در قرن چهارم هجري دریاي عمان جزو دریاي اعظم به شمار می آمد و هر بخشی از دریاي اعظم به نام ناحیه یا شهري که در ) 631
ظاهرا به لحاظ رونق ) 164-12حدود العالم ص. (مانند دریاي پارس، دریاي بصره و دریاي عمانکنار آن قرار داشت خوانده میشد، 

آمده و بازرگانی بندر و شهر عمان در دوره اسالمی بحر عمان نیز اهمیت یافت؛ زیرا در آن دوره شهر عمان و بارکده جهان به شمار می
دریاي سبز یا بحر اخضر یا خلیج اخضر که امروزه کمابیش مطابق با دریاي . استظاهرا با بندر تیز در خلیج فارس ارتباط دایمی داشته

هایی دریاي مکران و دریاي فارس را یکی میدانستند و سواحل جنوب در زمان). 22بکران ص. (عربستان است در جنوب آن قرار داشت
کران پیوسته بود و از مغرب از جزیره کیش فراتر می رفت و بحر کرمان از مشرق به بحر م. شرقی ایران بحر مکران و کرمان خوانده میشد

...بحر مکران به بحر سند و از مغرب به بحر کرمان پیوسته بود. گرفتقسمتی از بحر پارس را هم در برمی

ر و جاسک و هاي چاه بهاهاي مکران ایران زمین، در سواحل شهرستانهاي جنوبی ایران به دلیل گستره بزرگ سرزمیندریاهاي کرانه
هاي ایرانی دریاي فاصله بندرها و کرانه. شده استمیناب و بندر عباس و بلوچستان پاکستان، دریاي مکران و دریاي کرمان خوانده می

: به خط مستقیم از مشرق به مغرب به این شرح است) عمان(مکران 

65کیلومتري شمال بندر چاه بهار و بندر کنارك در حدود 15بندر تیز یا طیس  در (کیلومتر 90از بندر گواتر تا چاه بهار حدود 
کیلومتر؛ از بندر 290از چاه بهار تا بندر جاسک حدود . کیلومتري مغرب بندر چاه بهار، در حاشیه غربی خلیج چاه بهار قرار گرفته است

. کیلومتر145ابد تا مصب رود میناب حدودکیلومتر؛ از راس الکوه که ساحل به سوي شمال امتداد می ی50جاسک تا دماغه کوه حدود 
در این فاصله، بخش بیابان از . رسدکیلومتر می104از جاده اصلی به حدود ) بندر عباس(فاصله شهر میناب تا راس خلیج فارس 

).دایره المعارف بزرگ اسالمی. (شهرستان میناب قرار دارد که آخرین قسمت کرانه ایران در ساحل بحر مکران است

یاي مکران به لحاظ آنکه بخشی از راه مواصالتی خلیج فارس و مناطق نفت خیز آن با اقیانوس هند، شرق دور، آفریقاي شرقی، دریاي در
هاي باستان شناسان در کرانه هاي جنوبی براثر کاوش.مدیترانه و اروپاست از نظر اقتصادي و سوق الجیشی اهمیت بسیار دارد

متر قرار دارد، در شمال غربی شبه جزیره کنارك و کرانه رودي در 200سک ومیناب که در ارتفاع کمتر از هاي چاه بهار و جاشهرستان
48حدود (کیلومتري جنوب شرقی آبادي کوهستک 10و در ) کیلومتري شمال شرقی شهر جاسک100حدود(جنوب آبادي سدیچ 

سال پیش و 7500تا 6500آثار یافته شده در سدیچ متعلق به . استآثار باستانی ماقبل تاریخ پیدا شده) کیلومتري جنوب شهر میناب
).150- 149ویتا فینزي و کپ لند . (در کنارك متعلق به دوره دیرینه سنگی میانه یا عصر حجر قدیم وسطی است

واژه شناسی مکران- 2-3

معهذا بعدا بابلیان .ک بوده استک یا مزمین قوم منام ماکان یعنی همانجایی که بعدا مکران خوانده شده است در اساس به معنی نام سر
به عنوان سرزمین پر تمساح )یعنی فلز گرانبها و مرواریدیبه یونان،درخشندگی فلزات(و آشوریان نام ماگان را در معنی سرزمین کشتی 

برق تر از کشتی هاي آموگانی جنوب هاي مصري این سرزمین تمساح دار پر زرق و شاید چون کشتی.نمودندبه خطا به مصر اطالق می
در این صورت این نام ،را در باب نام ماگان دیرین صادق بدانیم) سرزمین کشتی درخشان(معنی سومري ماگان اگر. ایران و ملوخا دیدند

نماید که در لغت ه میکران بیشتر جلب توجدر این رابطه نام سرزمین م. اشاره به سرزمین بلمرانان خلیج فارس و دریاي عمان بوده است
یا از کلمات پهلوي موك و ) کنار گذاشتن و دور انداختن(اوستایی میتوان آن را به معنی سرزمین جایگاه کناري از ریشه اوستایی موچ 

یان اما از این م. گرفت)؟(چ معانی درخت خرما و تمساح یا به معنی نترس و یا ماهیگیر و ماهی خوار یا کال به معنی محل موكم
می )پیرامونی(و پارادنه ) محل کناري(ک و پریکانه کدامشان مراد بوده است؟ میدانیم که در عهد هخامنشی و ساسانی این ناحیه را م

ایم کور یا ایم نام سومري این نواحی میتوانست. دنهاي الر و پارس هم در زبانهاي ایرانی به همین معنی محل کناري می باشنام.نامیدند
) در معنی سرزمین کشتی رانان و ماهیگیران(لذا نام سومري ماگان .باشد که کشوري بدین نام ذکر نشده است) سرزمین کناري(ماتوم

رفت و آمد کنندگان ،سرزمین آب پیشگان(صرفا به سرزمین ساحل نشینان شمالی خلیج فارس و دریاي عمان میتوانست به مردم آئوتیا 
اگر نام مکران . مسعودي هنوز نام دریاي مکران به جایگزینی نام ماگان بر خلیج فارس اطالق میشده استدر عهد. اطالق گردد) در آب 
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لو نام بلوچستان را مارکوپو. بگیریم در این صورت سرزمین ماگان همان والیت مکران خواهد شد) قایق(را برگرفته از کلمه سومري ماگور 
( آورده است و جغرافی نویسان عهد اسالمی به همراه نام مکران از ماکوران ) ي ماهیخوارانجا،سرزمین ماکوران(کوران  به صورت کسما

که در این صورت اصل باید همان سرزمین هم اسم برده اند) ایق یا به فارسی ماهیخوارانمعادل نام سومري ماگوران یعنی سرزمین ق
گ به عنوان ریشه ایرانی نام سرزمین مگان در معنی گفتنی است کلمه اوستایی م. باشد) آب پیشگان(ا هو آئوتی) ماهیخواران(ایختوفاقها 

اشاره به این امر قایقرانی یا کشتی رانی در خلیج پر جزر و مد فارس و دریاي عمان در سمت تنگه دپیشواز از کار ترسناك هم میتوان
خوار سیستان میدانیم نام گدروسیا به ربلوچستان یا خارپشتهاي ماهاي حتی تمساحیا یا به تفسیر اشاره به جنگجویان .هرمز بوده باشد

اسم ) کوفچها(در کتیبه پرسپولیس خشایارشا از آکوفیچیاها . شکل گدهه روشیا در سانسکریت به معنی محل تمساح خشمگین است
است که به سبب فقر سرزمین ) بلوچ(برده شده است که نامشان از ریشه اوستایی آخوفشیا به معنی سروران داراي دستار تاج خروسی 

بازسازي نماییم در این صورت این نام ) محل روباه(گت رئوژیا ییاگر نام گدروسیا به شکل اوستا.ندشان غالبا به راهزنی روي می آورد
یغی ماخوار شجاع که و منظور از روباه خوب همان جوجه تر اسکندر خواهد بوددر خبر نئارك در یاساال) محل روباه خوب(مطابق اراباه 

از اند بدین ترتیب درمی یابیم که گدروسیا و اراباه نامهاي ایرانی بر بلوچستان و سیستان بوده.در اوستا سگی مقدس بشمار آمده است
ک و مگ ریشه نامهاي م(کو کی و مو کلمات عربی م) کنام و النه کوهی(ردي ماك اینجا به پیدایی ریشه نام مگان میرسیم چون واژه کُ

نه ) یعنی محل النه خارپشت(به معنی النه جوجه تیغی و خرگوش و غیره میباشد به این اساس معلوم میشود ماگان ) و ماگان و مکران
بنابراین نام باستانی رسمی کهن ایرانی بلوچستان گدروسیا هم چنانکه اشاره . نامی سومري بلکه بر اساس نامی ایرانی یا سامی بوده است

و ) جوجه تیغی=محل زوزاك(ردید به معنی جایگاه جوجه تیغی میباشدو نامهاي اوستایی نواحی سیستان سمت ایران دوزکه شد بی ت
باستان تالیف استاد مطابق فرهنگ ایران. بوده است-بنا به فرگرد اول وندیداد که خارپشت در اینجا النه دارد-) خیزمحل باد(وئکرته 

به ) سیستان(در هنگام گشایش سجستان :بلدان در طی سخن از سیستان از ابن الفقیه نقل کرده مینویسدقوت در معجم الپورداوود یا
در ار،سجستان پر است از م.دست عربها مردمان آنجا میگفتند که نباید خارپشتها را کشت و نه آنها را راند زیرا که آنها مارها را میکشند

خارپشت را بسیار ،میگوید مغان پیروان زرتشت) م120تا 46(پلوتارخوس نویسنده یونانی .ندهر خانه آن دیار یک خارپشت  نگه میدار
در . گرددایش ایزدي برخوردار بکشد بیشتر از بخشعقیده دارند هرکه بیشتر از آن . آیدگرامی میدارند اما از موش آبی بسیار بدشان می
یعنی محل (یا دوزکه ) اشاره به بادهاي صدو یک روزه سیستان و بلوچستان،بادخیز(فرگرد اول وندیداد درباره همین ناحیه وئوکریته 

سرزمین (میخوانیم هفتمین بخش از جاهاي مراتع و عشیره ها که اهورا مزدا آفریده وئکرته ) زاهدان حالیه،همان دزد آب،خارپشت
ه یعنی خن) پئیریکا و پریکانیان بلوچستان اشاره به(ن جادو آفت این سرزمین که اهریمن ز،است آنجا که خارپشت النه دارد) بادخیز
بنابراین سرزمین دوزکه یا وئکرته .یا همان دزد آب دارد)محل زهکشی (است که خود اشاره به نام زاهدان ) پري پوشاننده آبها(ثئیتی 

دیگرسیستان یعنی نیمروز هم به صورت نمه ظاهرا نام کهن .همان گدروسیاي منابع کهن یونانی و ماگان منابع سومري و اکدي است
) به معنی محل کانال(گرچه بهتر است آنرا ماخوذ از نیمرئوك اوستایی را میدهد ) روباه ترکی(خارپشت شروژ به معنی محل پرست

.خواهد بود) ستان- زه-زه(بگیریم چه در این صورت آن معادل زابلستان 

به مناسبت مجاورت امپراتوري پارسیان یا یونانیان یان یا یونانیان صرفا از عهد هخامنشیان بنابراین اساسا نام خلیج پارس را هخامنش
این بدان معنی است که یونانیان و .بدین خلیج داده اند)جایگاه پشتی(ا پارس و پاسارگاد ترادف هیئت ایرانی نام الرستان بهخامنشی و

ها و بلمها یا به کشتیبه سومري یعنی سرزمین(م خلیج فارس را جایگزین خلیج ماگان رومیان با پیروي از ایرانیان هخامنشی آگاهانه نا
شود نام کهن آنیعنی در مجموع معلوم می. اندیا اسامی دریاي آب شور و دریاي سمت طلوع آفتاب نموده) اکدي سرزمین جوجه تیغی

یعنی نام همان مغانی که استرابون از قول . غان پارس نداشته استو م) موگ، ظرف گودمغ، ماگ،(ماگان ربطی به نام پارس و کلمه مغ 
اراتستن ایشان را به عنوان یکی از قبایل بزرگ ناحیه فارس یاد نموده است و خود لفظ پارس هم به معنی کناري بوده و ربطی با کلمه 

.فارسی پارچ نداشته است

احتمال . ر تاج خروسی برخی از روساي ایشان یعنی بلوچ در این باب دخیل استنام بلوچ هم ربطی با کلمه پارچ و پارچه ندارد ولی دستا
علی القاعده همان پهلوچ یعنی (اوژ - تلخیص و تبدیل آن از حروف نام قبیله سکایی و پارتی مهاجر بدین نواحی یعنی پرتوسوره یا پرتو
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یعنی . اندسکنی گرفته بوده) توران(ه در ناحیه شرقی بلوچستان هم وجود دارد ک) گندآور(یعنی ملت پادشاه گندوفارس ) پهلوان نیرومند
.اندهاي این نواحی در تاریخ بسیار مقدم بر بلوچان بودهمگانی

ضبط شده است که استان ) maka("مکه"یا "ماکا"،خامنشی در بیستون تخت جمشیدنام بلوچستان در کتیبه هاي میخی داریوش ه
.چهاردهم بوده است) ساتراپ(

است که هرودوت "مکه"یا "ماکا"آن همان اما قدیمی ترین نام ،گفتندمی) جایگاه بادگیر(این سرزمین را در زمان ساسانیان کوسون 
زیرا در قرن اول هجري م میان مردم منطقه معمول بوده است؛ها تا پیش از ظهور اسالاین نام. خوانده است"میکیان"یا "مکیا"نیز آنرا 

.و جغرافی نویسان اسالمی نیز آن را با همین امال ضبط کرده اندبوده است"مکران"نام آن ،براین سرزمین دست یافتندکه اعراب 

منطقه ساحلی را بعد از کرمان تصرف کرده اند و ظاهرا این ،از قرار معلوم آرین ها":نویسداستاد بارتولد در وجه نامگذاري بلوچستان می
اسم کنونی .گرفته است،نامیده"دروسیایوي"گدروزیا را از نام آن شعبه از ملت ایران که هرودوت -گدروسیایونانی خودنام والیت 
کلمه مکران مشتق از دانشمندان،به عقیده . روي این خطه گذاشته باشد،اسمی نیست که قومی از اقوام آرین-که مکران است-والیت 

در . شودخوانده می"ماسیا"و "ماکا"می گفتند و در کتیبه هاي میخی "موکاي"یا "کايما"نام یک قوم دراویدي است که یونانی ها 
."شوددیده می"ماکاره نه"اسم والیت به شکل -که از جغرافی نویسان یونان است- کتاب بیزانسی  

است که بر  اثر کثرت ماهی خوارانیعنی "خواران"و "ماهی"مکران مرکب از دو واژه فارسی ،جهانگرد انگلیسی،به عقیده هولدیچ
.استعمال به مکران تبدیل شده است

:سایکس می نویسد

ایکتیو فاجی یا ماهی خوران و ناحیه مشرف به داخله کشور را ،مکران را به واسطه قرب جوار دریا،در ایام سلطنت اسکندر کبیر"
."گدروسیا می نامیدند

م با کشتی هاي تحت فرماندهی .ق336دریا ساالر اسکندر مقدونی که به سال -زیر نئارك . فتندنیز می گ"اراباه"یونانیان به بلوچستان 
م .ق336مطابق با دوم اکتبر (اوایل آبان ماه ":گویدمی-خود از مصب رود سند گذشته و به سواحل مکران و تنگه هرمز رسیده است

نام یونانی (اوایل آذر ماه همان سال به سواحل اراباه . خود را شروع کردمسفر تاریخی ) مصادف با سال یازدهم از سلطنت اسکندر کبیر
."رسیدیم) بلوچستان

برخی بر این باورند که در گذشته هاي بسیار دور در سرزمین بلوچستان باتالق وجود داشته است و ارانیا یا ایرنیا در زبان سانسکریت به 
.تلفظی پدید آمده که به مرور زمان به مکران سرزمین باتالق ها اطالق شده استاین واژه با مکه معنی باتالق است و از ترکیب 

.و مکا است) باتالق(گفت که مکران مرکب از دو کلمه ران توان از این رو می.کنندبا کاف مفتوح تلفظ میرامکران،در حوالی سند

جهانگردان عرب نیز به نام مکران یا مکوران از این منطقه یاد . مکران نامیده می شده است،ها سرزمین کنونی بلوچستانبه هر حال قرن
: وي می نویسد.یاد نموده است)ماهی خوران(کوپولو از سرزمین بلوچستان به نام کسماکوران یا کسمه کوران محل رما. کرده اند

بیشتر مردم آن مسلمان .کنندبا زبان خاص خود گفتگو میمردم آن.کندکسماکوران ایالتی است که شاهی بر آن حکومت می"
."هرچند که بت پرستان هم در آنجا زندگی می کنند،هستند

کلمه کیج و مکران را استعمال می کردند و به همین ،نویسندگان قرون سیزده، چهارده و پانزده میالدي غالبا براي تسمیه نام ایالت
.کسمه کوران نامیده استالیت مزبور را و،جهت مارکوپولو

از دو و فردوسی در شاهنامه هها خویشاوندي داشتبا بلوچ) براهویی هاظاهرا (طایفه دیگري به نام کوچ ،ظاهرا در گذشته هاي بسیار دور
.طایفه مجاور یکدیگر کوچ و بلوچ نام برده است
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سرزمین پهناوري داده اند که میان رود سند و خلیج فارس در یک بی شک مردم بلوچ ایرانی که نام خود را به ":ریچارد فراي می گوید
پیش از سده یازدهم پس ،سو و اقیانوس هند و شهرهاي ایرانی کرمان و بم و شهرهاي افغانی فراه و قندهار در دو سوي دیگر واقع است

."از میالد به این قسمت نیامده بودند

به مکران و بلوچستان ،اند و پیش از هجوم اعراب به ایرانکردهارتفاعات گیالن زندگی میها در بلوچ،برخی بر این باورند که در قدیم
.مهاجرت کرده اند و از این زمان است که کلمه بلوچستان از نام این قوم گرفته شده و در نامگذاري این سرزمین به کار رفته است
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