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در مسیر جاده ي ادویهجایگاه مکران 
شهربانو دلبري

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مدیر گروه تاریخ و تمدن

چکیده 
سواحل جنوبی ایران به دلیل داشتن چندین . فرهنگی و مذهبی می گردد و عبور جاده هاي بزرگ از نواحی و آبادي ها باعث تحوالت و پیشرفت هاي بسیار اقتصادي

در گذشته هاي دور مسیر دو شاهراه بزرگ ابریشم و ادویه ، در شرق و غرب دنیاي شناخته شده ي آن روزگار . شاخص مهم جغرافیایی اهمیت بسیار داشته و دارند 
بلوچستان . وستان شروع می شد عمدتا پس از گذشتن از جنوب ایران به جاده ي ابریشم در میان رودان می پیوست جاده ي بزرگ ادویه که از هند. بسیار تاثیر گذار بود 

این مقاله بر آن است تا با ذکر اسناد تاریخی و جغرافیایی . ناحیه مکران در همین ناحیه قرار داشت . یا همان مکران از حوضه هاي بزرگ تمدنی به شمار می رفتند 
( مکران در مسیر شاهراه بزرگ ادویه : در واقع پرسش اصلی این است . ان متقدم و متاخر به باز گویی وضعیت مکران در سده هاي نخستین اسالمی بپردازد نویسندگ

SPAICY ROAD (از چه مکانت و جایگاهی برخوردار بوده است ؟
انبلوچستمکران ، جاده ي ادویه ، بازرگانی ، تمدن ، :واژهاي کلیدي

:مقدمه 
در نتیجه ي وجود چنین وضعیتی در نوع معیشت و . سرزمین هاي جنوبی ایران از دیر زمان داراي آب و هوایی گرم و گاه در سواحل ، شرجی بودند

جاده ها تنها مسیر رفت و آمد مردم عادي ، قواي نظامی و یا انجام . بسیار داشته است زندگی و حتی آداب و رسوم و ادبیات ساکنان این مناطق تاثیر 
جمعی ، زمینه هاي انتقال دستاوردهاي فکري و فرهنگی انسان ها به یکدیگر را ارتباطوسیله يفعالیت هاي تجاري نبود ند بلکه به عنوان مهمترین

جاده ي . امنیت آنها باعث برقراري مناسبات سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی ملل گوناگون می شده است ایجاد راه ها ، گسترش و . فراهم می کرده اند 
راه ابریشم از چین تا . در ایران قرن ها دو مسیر مهم تجاري ابریشم و ادویه فعال بودند . ادویه در کنار جاده ي ابریشم از اهمیت بسیار برخوردار بود 

در واقع دو بخش شمالی و جنوبی نجد ایران را این راه ها پوشش می دادند  و هر دو . از هند تا سواحل مدیترانه امتداد داشت سواحل مدیترانه و راه ادویه
به عبارت دیگر.واسطه العقد شرق و غرب بودند )عمان(مکران ایران و به خصوص ناحیه ي بلوچستان و سواحل. از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بودند 

. دو مسیر ابریشم و ادویه مکمل یکدیگر بودند هر 
یق مولتان در زمان ایلخانان مغول راه دریایی رونق بیشتري داشت ، مانند سفر خواجه رشید الدین فضل اهللا همدانی به هند که در مسیر بازگشت از طر

شبانکاره اي ، . ( از این نمونه می باشداز طریق  لهاسا و پیشاور و کابل به خراسان » اودریک راهب « و یا بازگشت .و کابل و سند به خراسان بازگشت 
تتبع فراوان به با وجود اهمیت ناحیه ي مکران جغرافی نویسان مسلمان چندان به آن نپرداخته اند چنان که لسترنج نیز با تمام ) 288مجمع االنساب ، 

) 7جغرافیاي تاریخی سرزمین هاي خالفت شرقی ، ( این نتیجه رسیده است 
مکران و وجه تسمیهواژه .1

و در makranدر زبان پاکستانی ماکران ،) 5/179یاقوت حموي ، معجم البلدان ، ( mokranدر فارسی با ضمه ي میم mekranیا makranمکران 
ه نویسان یاقوت حموي که از بزرگترین فرهنگ نام.تلفظ شده است ) 5/179همان ، ( اشعار عربی با کاف مشدد مانند شعر حکم بن عمرو تغلبی  

از آن جا که شغل مردم ) 5/180معجم البلدان ، . ( جغرافیاي مسلمان به شمار می رود  مکران را با فتحه ي میم ، مکانی در بالد عرب ذکر کرده است 
ساکنان . ران تغییر کرده است مککه بعدها به . این ناحیه با ماهی گیري بسیار مرتبط بوده است برخی گفته اند نام این ناحیه از ماهی خوران بوده است 

:فردوسی در شاهنامه از این ناحیه یاد کرده است . می گفتند makaraبه این مکان ) دراویدي ها ( بومی جنوب شبه قاره ي هند 
آن پس به مکران زمین تابه توران وچین گذرکرد      ازایران بشداز

......میان ها ندید ایچ رنج از گره راسته تا زره        ز مکران شد آ
به تاراج مکران نهادند روي دلیران پرخاش جوي    از آن پس 

فردوسی بلوچ را بخشی از آتش کیخسرو پادشاه ایران نامیده است و هم چنین نام بلوچستان در سنگ نبشته هاي داریوش بزرگ بر بیستون و تخت
. ه و از آن به عنوان استان چهاردهم فرمانروایی هخامنشی نام برده شده است نوشته شد» مکران « یا » مکا « جمشید 
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عده اي این ناحیه را به مکران بن فارك بن سام بن نوح برادر ) .مکران یعنی نخلستان .( مک در زبان بلوچی به معنی خرما بوده است : برخی معتقدند 
در دایره المعارف . م میکوي به معنی ساحل آمده است از اقوال دیگر آن است که گفته اند از نام قو) 5/180یاقوت ، معجم البلدان ، . ( کرمان دانسته اند 

)makran.( بریتانیکا مکران با فتحه ي میم آمده است 
الم در ایران نواحی که در آمد و پیش از اس) 5/179معجم البلدان ، . ( برخی نیز مکران را در اصل ماه کرمان دانسته اند که به اختصار مکران شده است 

دینور و انند حاصل آنها را به شهري در همان ناحیه ي مجاور می فرستادند و در واقع به نوعی عایداتی براي آن شهر داشتند را اصطالحا ماه می گفتند م
. نهاوند که به ماه بصره و ماه کوفه معروف بودند 

مکران در وضعیت کنونی.2
شته کوه مکران در بخش جنوب شرقی ایران مجاور مرز پاکستان که از دنباله کوه هاي مرکزي و کویر و نمکزارهاي شرقی فالت ایران تشکیل گردیده و ر

خش هایی از ب. ساحل دریا و بعضی به محاذات خط سر حدي قرار گرفته اند جزء مکران می باشد هاي بشاگرد و بگیر بند که از مغرب به شرق در امتداد 
ام سرزمین هاي مکران ایران با توطئه استعمار انگلستان تجزیه و در کشوري تازه ایجاد شده به نام پاکستان قرار گرفت دریاي جنوبی عمان در گذشته به ن

. شمالی آن یعنی مکران شناخته می شود 
داراي دشتهاي بسیار و گل فشان هاي متعدد در . مواقع شرجی می باشد ناحیه ي مکران کنونی در ایران داراي آب و هوایی گرم و خشک و در پاره اي

شغل اصلی مردم این ناحیه از دیر باز . و مسقط قرار داشت انمیالدي بهترین بنادر این منطقه در دست سالطین عم1958تا سال . سواحل می باشد 
. ماهیگیري بوده است 

در جنگل هاي پراکنده ي این منطقه موز ، انجیر هندي ، انبه ، . ت بسیار به شبه قاره ي هند دارد پوشش گیاهی منطقه ي سرباز و بلوچستان شباه
مکران از شمال محدود است به سراوان و بمپور و از جنوب به بحر عمان و از مشرق به کالت و از . و کائوچو نیز به عمل می آید ) پییا ( خربزه درختی 

ر ساحل بحر عمان واقع شده دشت شن زاري است داراي چندین رود خشک یعنی آب رود به واسطه شنی بودن زمین مغرب به بشاگرد قسمت مهم آن د
آب هایی که از دامنه کوهسار بم پشت جاري می شود به سمت جنوب رفته تشکیل رودهایی متعدد مانند دشتیاري ، . از زیر شن ها به طرف دریا می رود 

قراي مهم مکران عبارت است . د که در فصل گرما خشک است و در مواقع باران طغیان می کند و مهمتر از همه رابیج است رابیج ، سادویج و غیره می ده
در نواحی مرتفع و کوهستانی بلوچستان و مکران مثل کوه هاي بزمان ، ) 262-261جغرافیاي سیاسی کیهان ، ( گه ، نبت ، قصر ، قند و با هو کالت : از 

) 43بندریان ،      نشریه اسوه ، شماره . ( منظور گردیده است Bseahر ، بیرگ ، تفتان جزو اقلیم مکران ، الشا
خلیج .لیم بافی ، سوزن دوزي ، بلوچی دوزي ، سفال گري ، قالی بافی و پشتی سازي گ: از عومل رونق اقتصادي این منطقه می توان به اینها اشاره کرد 

ترین خلیج چابهار از شرایط اقلیمی بهتري نسبت به سایر نواحی مکران برخوردار است و بزرگترین خلیج ایران در حاشیه ي دریاي عمان و هم چنین بزرگ
این قلعه و دژ بر سر راه . بیش از هزاران سال قدمت دارد) تیس ( بندر و قلعه ي تاریخی تیز . خاورمیانه است که بندر گاه مناسبی را به وجود آورده است 

کوه . بوده است کاروان هاي تجاري دریایی و خشکی از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده است و نخستین توقف گاه کشتی هاي راه هند به سوي خلیج فارس 
ساله و بندهاي قدیمی آبی از مراکز قدیمی و رستان سنگی چند هزاروبی سیمی ، قلعه و دژ کالت ،دژ پیرز گته ، بند فیل بند ، گشهباز بند ، مدفن بی

سواحل آرام تیز و کنارك و کوه هاي زیباي مینیاتوري و گل فشان هاي طبیعی بسیار زیبا می تواند از جاذبه هایی باشد که . تاریخی تیز به شمار می آیند 
نوع ماهی در ساحل چابهار و دریاي مکران 200جهت بیش از اسکله هاي صیادي. هر ساله میلیون ها توریست داخلی و خارجی را به خود جذب کند 

از دیگر جاذبه هاي توریستی منطقه وجود تمساح هایی است که به تمساح ایرانی مشهور . تعبیه شده که احتیاج به مرمت و باز سازي و توسعه بیشتر دارد 
.تمساح در شهرهاي سرباز و چابهار و نیک شهر مشاهده می گردد از این نوع . است و در حاشیه ي رودخانه ي سرباز به گاندو مشهور است 

موقعیت مکران.3
ه این ناحیه در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان فعلی در کنار دریاي عمان از غرب بندر جاسک تا حدود کراچی پاکستان قرار داشته  ک

به ( ابن رسته جغرافی دان قرن چهارم هجري زمانی که از دریاي هند نام برده است حد مشرق آن را از جزیره ي تیز مکران .بلوچستان خوانده می شد 
بیشتر این ناحیه در ایران قرار . وسعت دارد ) کیلومتر 1000( مایل 600سواحل مکران حدود ) 99اعالق النفیسه ، . ( نوشته است ) ضمه ي میم 
می kech makranدر پاکستان براي این که با مکران ایران تمایز قایل شوند به این ناحیه . با این حال در پاکستان نیز بلوچستان وجود دارد گرفته است  

ارتفاع پنج گور شهر اصلی این ناحیه در پاکستان است که داراي کوه هایی به. به بخش کالت پاکستان ملحق شده است 1955این ناحیه در سال . گویند
. متر است 2100
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و در واقع قبال با این نواحی ساحل ناحیه عمان یکی بوده اند . منطقه ي مکران به لحاظ زمین شناسی با نواحی ساحلی شمال شرقی عربستان قرابت دارد 
ن است و مردمش همواره گرفتار قحطی و مکران ناحیه اي است وسیع و عریض و بیشترش بیابا« : ابن حوقل جغرافی دان قرن چهارم هجري می نویسد . 

. وده می شود  مکران  است  بر کناره ي  غربی  رود  مهران  نزدیک خلیجی  که از رود  مهران که بر  منصوره  گش) بندر گاه ( تیز فرضه ي .تنگی باشند 
ابن خردادبه ، مسالک و . ( ان دراعه و دستار می پوشیدند در قرن چهارم زبان مردم مکران پارسی بود و بازرگانان در مکر) 281صوره االرض ،( » 

محل استقرار پادشاه مکران بوده صاحب حدود العالم کیز )کیهنج  ( در قرن چهارم مکران ناحیتی از سند به شمار می رفته و شهر کیج) 151ممالک ، 
ابو الفداء نیز در قرن ششم مکران را شهري میان تیز و بدهه قریب )  125،حدود العالم. ( ، کوشک قند و درك و اسکف را از حدود مکران نوشته است 

مستوفی ، . ( مستوفی در قرن هفتم شهر فنز پور را دار الملک مکران از اقلیم دوم دانسته است )396تقویم البلدان ، . ( پانزده مرحله راه دانسته است 
وده ي مکران را از سوي مغرب کرمان و از سوي شمال سیستان و از طرف جنوب منتهی به دریا یاقوت حموي در قرن هفتم محد) 262نزهه القلوب ، 

)5/180معجم البلدان ، . ( نوشته است 
اکنون بلوچستان . نام رخج که در منابع جغرافیایی زیاد به چشم می خورد ظاهرا همان بلوچستان شمالی و محدوده ي اندکی از جنوب را شامل می شود 

مکران بخش ساحلی و در دهانه دریاي مکران و دریاي پارس قرار داشته است از بندر میناب .  بخش سر حد و بخش مکران : و بخش تقسیم می شود به د
. شامل می شده است ) در ایران کنونی ( تا گواتر

بود که در قرن هفتم یاقوت حموي و مستوفی به آن اشاره داشته یکی از عجایب این ناحیه پل عجیبی . اکثر جغرافی دانان مسلمان از مکران نام برده اند 
.( مستوفی می نگارد که هر کسی از روي این پل بگذرد شکمش از جمیع اغذیه پاك شود و ایشان را چون وقت مسهل خوردن باشد بر آن جا بگذرند . اند 

)287مستوفی ، نزهه القلوب ،

تاریخ مکران.4
در اوستا نیز این سرزمین سیستان را محل زایش و پرورش هوشیدر و هوشیدرماه و .داراي اهمیت و جایگاه باالیی بوده است مکران از قدیم االیام

مختصر کتاب البلدان ، . ( قسمت کرد و مکران در چهارمین جزء واقع است 4آمده است که اردشیر زمین را به . سوشیانس زرتشت اسپنتمان دانسته اند 
کتیبه ي شوش و نقش درنام این سرزمین . ساتراپی یا استان را در زمان هخامنشیان نام برده که چهاردهمین آن مکا یا مکران است 20هرودت ) 184

ت ایران این ناحیه در تحوال. ق م اسکندر مقدونی براي دست یابی به هندوستان از این ناحیه عبور کرد 325سال . رستم و کتیبه ي بیستون  آمده است 
82بلخی ، فارس نامه ، . ( گویا در گذشته هاي قبل از اسالم مدتی پادشاهان هند بر این ناحیه حکومت داشته اند . و هند نقش بسیار زیادي داشته است 

در شهر کیز اقامت داشت ورود اسالم به این ناحیه در همان ابتداي قرن اول هجري صورت گرفت و عیسی بن معدان بر این ناحیه تسلط یافت و)117و 
بودند که به عنوان تبار بومی Darzadisیکی از نژادهاي عمده ي مردم مکران گروه درزادي ها ) 152ابن خرداد به ، المسالک و الممالک ، . ( 

به » زط « ه ي لسترنج اعاب اهل سند را به نوشت. ، شناخته می گردند ماهیگیران و ملوانان که بیشتر به عنوان برده از سایر نواحی آورده شده بودند 
بردگان سیاهپوست که ) 355لسترنج ، سرزمین هاي خالفت شرقی ، . ( می نامیدند و گفته می شود آنها اجداد کولی هاي امروز هستند » جت « فارسی 

قاي شرقی که پس از عبور از زنگبار و مسقط و بوشهر به بازار شمارشان زیاد بود یا از حبشیان بودند که از راه عربستان آورده می شدند و یا از زنگیان افری
آنها به سمت عراق می . هندي نیز از این مسیر رفت و آمد داشته اند ) جت ( زط هاي)146-136، 1939کوپلند ، . ( شیراز و سمت مکران می آمدند 

از آن غزنویان به دشتهاي شمالی هند دنیاي هند را به منزله ي منبعی از به شرق افغانستان و پس ) 393-247(در لشکرکشی هاي صفاریان . رفتند 
این . برخی آمدن اقوام بلوچ آریایی را پس از حضور زطهاي هندي در این ناحیه دانسته اند .بردگان ، خصوصا براي سرزمین هاي شرقی ایران باز کرد 

زبان بلوچی یکی از لهجه هاي فارسی قدیم است که از ریشه اوستایی و پهلوي الهام می گیرد .ند دسته از بلوچها عمدتا از راه کرمان به این ناحیه وارد شد
در قرن چهارم شمار بردگان در این نواحی افزایش یافت به نحوي که بخشی از خراج فرماندهان و امراي . و بسیاري از لغات و واژه هاي ایرانی دارد

( سلطان محمود نیز در یکی از لشکر کشی هایش به قنوج در دره ي رود سند ) 336مقدسی ، احسن التقاسیم ، . ( مسلمان را بردگان تشکیل می دادند
G.b.Bosworth.the armies. ( اسیر کرد که به افت قیمت برده در بازرا غزنه انجامید پنجاه و سه هزار تن را ) ه ق 408 of the safaris bsoas . 1968 ; P

102-107(
گروه ها و » کاست « در پایان قرن پنجم به اندازه اي در سراسر ایران با بردگان هندي آشنا شده بودند که در قابوسنامه در باره ي استعدادهاي مختلف 

) 116عنصر المعالی ، قابوس نامه ، ( . هاي اجتماعی گوناگون هندي براي بردگی بحث شده است 
. ایم . یکی از مشاهیر این ناحیه به نام میر جالل خان شعري بلوچی دارد که النگ . گویا عده اي از اعراب نیز به این ناحیه ي مکران مهاجرت کرده اند 

از سرزمین حلب بر « : در این شعر شاعر خود را از اوالد امیر حمزه معرفی می کند . میالدي در انگلستان چاپ کرده است 19دیمزنی انگلیسی در قرن 
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در آن زمان پادشاه سیستان شمس . پس از آن در سیستان اقامت کردیم . خاسته ایم و در پی واقعه ي کربال به سوي مکران و بمپور مهاجرت نموده ایم 
سردار تمام بلوچها جالل خان همراه . تا این که بدر الدین حاکم شد و او با بلوج ها سر ناسازگاري داشت . که رفتاري دوستانه با بلوچ ها داشت الدین بود 

. این شعر هویت عربی بسیاري از قبایل بلوچ منطقه را مشخص می سازد » . از سیستان به سوي سواحل گرم گیج رهسپار شدند قبیله 44با 
بسیاري از « : که توسط پروفسور انوررومان به اردو ترجمه شده چنین نوشته » قدیم بلوچستان « تیت در کتاب خود . پی. پژوهشگر انگلیسی دیگر جی 

ا ذات تقسیم کرده تیت در طبقه بندي اجتماعی قبایل مکران را به چهار طبقه ی» .قبایل بلوچ علی رغم اطالع از بلوچ بودن ، خود را عربی النسل می دانند
اما براي قبیله ي . وي گچکی ها را داراي ریشه ي هندي می داند . است و در بین ذات یا طبقه ي اول دو طایفه ي گچکی و بلیده اي را ذکر می کند 

او هم چنین ریشه ي قبیله ي شه زاده یا شیخ زاده را عرب می . که قبل از ظهور گچکی ها حاکم کل مکران بوده اند ، هویت عربی قایل است بلیده اي 
ز قبایل ند و اداند و ذکر می کند که آنان ابتدا در سند ساکن بوده اند و سپس به مکران مهاجرت کردند و در بلوچستان ایران در باهو سکونت اختیار کرد

تاریخ مکران پس از حمله ي غزنویان 16تا اویل قرن : کتاب در باب تاریخ مکران ذکر می کند 234تیت در صفحه ي .  خوش کردار و با سلیقه بودند 
» . حاکم بودند بر مکرانملوك الطایفزمان موخر الذکر کهدر پرده ي ابهام فرو رفته است و تا

اظ نوع خوراك ها ، پوشش ، موسیقی و صنایع دستی و برخی آداب و رسوم میان اقوام ناحیه ي مکران با ساکنان شبه قاره هند تشابهات بسیاري به لح
به واسطه نوع یکی مهاجرت هاي بسیار از شبه قاره ي هند به این نواحی از قدیم االیام و دوم آن که : دیده می شود که می تواند ناشی از دو مساله باشد 

در قرن چهارم هجري ابن حوقل .خوارج نیز در این ناحیه بسیار بوده اند . هوا ي منطقه که شباهت بسیار با جنوب و شرق شبه قاره ي هند دارد آب و
هه المشتاق ، نز. ( ادریسی از وجود خوارج در این ناحیه یاد کرده است نیز در قرن ششم ) 281صوره االرض ، .( خوارج را در مکران مشاهده کرده است 

1/174 (
ارتباط تجاري مکران با اعراب حاشیه خلیج فارس 

شوش مرکز امپراطوري ایالم در . و عمان در توسعه ي روابط اقتصادي هزاره ي پیش از میالد در دنیاي آن روزگار قابل اهمیت بود جایگاه خلیج فارس 
راه آب هاي زیادي . ایالم حد فاصل میان حوزه ي جنوب شرق ایران و میان رودان بود . پایان هزاره ي پنجم و چهارم پیش از میالد مرکز سکونت شد

( مکان هایی چون اردشیر خوره ، سیراف ، لیان ، دشت برازجان ، ریو اردشیر . مانند کرخه ، کارون و دز بر فعالیت هاي تجاري جاده ي ادویه می افزود 
جاده ي ادویه پس از عبور از مکران به ) 51، 1375نگهبان ، . ( ي بصره از این نمونه هاي فعال بازرگانی بودند ، بهشت آباد اردشیر یا منطقه ) ماه شهر 

) چاه بهار ( از فارس به کرمان و دریاي عمان و بندر تیس به سخن دیگر می توان گفت راه شوش پس از گذر . پارس و سپس از شوش به بابل می رسید 
پ م 1000تا 1300( در دوره ي ایالم میانه ) 188-187، 1377یار شاطر  ، . ( می رسید و حدود غرب را از راه جنوب به شرق ایران متصل می ساخت 

. ر تماس با بازرگانان هند مبادله می شد کاالهاي بسیاري در منطقه ي جنوب ایران د. فعالیت گسترده اي داشته است ) 
جاده ي ادویه . راه هاي بازرگانی خلیج فارس و دریاي عمان به دریاي سرخ ، زمینه ساز ارتباط میان جنوب آسیا ، بین النهرین و هندوستان با آفریقا بود

و عطریاتی چون مر مکی ، چوب آبنوس ، دلرچین ، الوار و حیوانات کاالهایی چون نقره و طال ، ادویه. به تجارت و بازرگانی مصر کمک شایانی می کرد 
. به صورت معامالت پایا پاي یا باج و خراج به مصر وارد می شد ) حبشه ( نایاب از خاور نزدیک و یا نوبی 

هاي متمادي از ناحیه ي جاسک و سیراف قر ن . در گذشته هاي نه چندان دور کشورهاي حاشیه خلیج فارس به اقتصاد شمال خلیج و ایران متکی بودند
طبق گقته هاي خود اعراب سالخورده اماراتی اگر این مواد غذایی نبود . مواد غذایی به امارات می بردند مانند خرما و حصیر ) بوجی ( با لنج هاي بادبانی 

تاجرانی )makorananth.blogfa.com: سایت 1389مهر 17در مصاحبه توسط محمد شریفی . ( آنها تلف می شدند زیرا راه و رسم تجارت را بلد نبودند 
« : کند مانند مال عبد الرسول غالم شاه و یا مهیم مبارك به نقاط مختلف به همراه ساکنان عرب منطقه رفت و آمد داشتند آقاي محمد شریفی نقل می

وزي راشد آل مکتوم شیخ دبی از سایر رقباي خود نقش به سزایی داشت به یکی از تجار معروف بلوچ مهیم مبارك پدر بزرگ پدر بنده بود ه که در پیر
به امارات بیاید و در آن جا زندگی کند اما او قبول نکرد و بعد از فوت همسرش دبی را به مقصد طوري که به او پیشنهاد شد که با تمام افراد و ایل خود 

را در امر تجارت بلوچ ها زدند  و تجارت را به اعراب این نواحی آموختند تارت پیشرفت اماراتی هادر واقع باید گفت اس) همان منبع ( » . مکران ترك کرد 
مدتی . به مرکزیت صحار شناخته می شد و نخستین ساکنان آن را اقوام غیر عرب ایرانی تشکیل می دادند » مزون « عمان در گذشته ها با نام ایرانی . 

در هنگام . در این هنگان آیین زرتشتی در این ناحیه رواج داشت . و اسقف نشین داشت و چندي تابع دولت ایران بود هم عیسویت در آن ناحیه رایج بود
) 44-43؛ مارکوارت ، ایرانشهر ، 1/177مسعودي ، . ( حمالت اعراب مسلمان به این ناحیه دولتی مستقل داشت 

رم هجري بازرگانان و تجار بسیاري از آفریقا و سایر مناطق از طریق راه آبی ادویه و ابریشم به عمان و هادر قرن چ. عمان دائما با بندر تیز در ارتباط بود 
این بنادر با آفریقا ، مصر ، حبشه و زنگبار و هم . بارکده ي کرمان ، هرموز و بارکده ي مکران در دریاي مکران بندر تیز بود . تیز رفت و آمد می کردند 

. و کشورهاي عربی مناسبات تجاري داشته است ) خشکی ( شعبات جاده ي ادویه و ابریشم چنین آسیاي مرکزي و
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رونق عمان به جاي بنادر و . عمان ، اریتره ذکر شده و در نقشه هاي یونانیان دریاي پارس نامیده شده استیايی از نقشه ها ي جغرافیایی نام دردر برخ
. جزایر ایران و شمال دریاي پارس باعث تغییر نام دریاي مکران به عمان شده است 

موقعیت تجاري مکران .5
سیاري در مسیر این شاهراه بزرگ آن روزگار تمدن هاي ب. ناحیه مکران به لحاظ قرار گرفتن بر سر راه تاجران جاده ي ادویه موقعیت ممتازي داشته است 

شهرستان کیلومتري جنوب کرمان در حوزه ي 260در ( شهر سوخته ي سیستان ، شهداد ، تل ابلیس و تپه ي یحیی کرمان : نیز شکل گرفتند مانند 
سواحل دردراقتصادي مستمريدر این فرایند فعالیت هاي .از این جمله اند کههلیل رود، بمپور ، جیرفت و جلگه هاي) بافت در دشت صوفان 

به پاکستان کنونی از بندر دیبل در دهانه ي رود ایندوس در سند می گذشت و راه عمده ي ادویه پس از ورود . یاي عمان و اقیانوس هند انجام گرفت 
و مسافات این راه ها اشارت کتابهاي مسالک و ممالک مسلمانان به جزئیات. سپس تا قنبلی و ارمابیل و قصر کند و کیز و پس از آن به بندر تیز می رسید 

. کامل دارند 
که امروزه در زیر آب قرار دارد ، از دوران پارینه سنگی محل زندگی اجتماعات انسانی بوده ) در یاي عمان ( در غرب بلوچستان و کناره ي دریاي مکران 

پیش از میالد در آغاز هزاره ي سوم. یافت شده است ) تیس -چا بهار  ( ابزارهاي سنگی بسیار در سواحل جنوب شرقی ایران تا حدود کنارك . است 
سید سجادي ، . ( گزاره هاي انسانی بسیاري در عمان و کرانه هاي جنوبی خلیج فارس و دریاي عمان به زندگی سیاسی و اقتصادي خود ادامه می دادند 

بلوچستان سفالینه هاي سیاه کاوشهاي تپه یبمپور. روابط نزدیک تجاري و فرهنگی با مراکز تمدنی ایران ساحلی و مناطق پسابندر داشتند ) 51، 1367
همان ، . ( فرهنگی در نتیجه گسترش بازرگانی ، داد و ستد مستقیم و مهاجرت هاي انسانی بوده است و خاکستري نشان دهنده ي ارتباط و اثر پذیري 

در این مناطق این امر را ثابت 1966در نواحی مکران و حوضه ي رودخانه ي بمپور و بئاتریس دوکاردي در 1936کشفیات سراورل استین در ) 43-50
بر طبق این کاوش در هزاره ي چهارم پیش از میالد میان تپه یحیی کرمان و بمپور و مراکز تمدنی در ) 113و 106، 1379کامبخش فرد ، . ( کرد 

میان سند و مکران پیوند هاي فرهنگی و ) 113همان ،. ( سیستان و بلو چستان با بین النهرین رابطه ي فرهنگی و تجارت سنگ وجود داشته است 
این ارتباط از شهر سوخته از جنوب سیستان تا حوضه ي چا بهار که به تقریب در جنوب بمپور و در ساحل دریاي عمان قرار . اقتصادي بسیار بوده است 

سنگ صابون خام در تپه یحیی کرمان تزیینی لوازم سنگی ، مهره کاسه اي کنده کاري شده ، صدف هاي . داشته جریان خود را طی می کرده است 
یافت شده با اشیاء کشف شده در شهر سوخته زابل و نقاط دیگر در طول مسیر جاده ي ادویه 1347توسط هیات باستان شناسی آمریکایی در سال 

) 150-143مجید زاده ، آغاز شهر نشینی ، . ( شباهت بسیار دارند 
مکران کوه از جمله سلسله . مند و جازموریان از مکان هاي بسیار پر رونق تجاري در دنیاي قدیم به شمار می رفتند حوضه هاي هامون ، رودخانه ي هیر

و دیگري معبري که به سمت بلوچستان و کویته پاکستان کنونی می ) هرمز (جبال جنوب ایران بود که دو معبر آن را شکافته بود یکی راه بندر عباس 
در جنوب ایران بیشتر به کار تجارت می پرداختند و در عوض زنان در این مناطق برخی بر این باورند که مردان این مناطق ) 5گیرشمن ،  .  ( رفت 

در شهر سوخته طبق کشفیات شش درصد ساکنان شهر زنان بودند زیرا بخش عمده ي مردان در سفر هاي تجاري . مانند شهر سوخته یک جانشین بودند 
. دست بین النهرین ، خلیج فارس و سواحل و بنادر دریاي عمان و اقیانوس هند به سر می بردند به مناطق دور 

بازرگانان شبه قاره ي هند در مسیر حرکت از . در کتیبه هاي به دست آمده ي تاریخی به ذکر سفرهاي بسیار در یایی ساکنان جنوب ایران بر می خوریم 
کاالهایی چون مهره هاي . و سپس بین النهرین و ساحل شمالی خلیج فارس و بار اندازهاي کاال می رسیدند ) عمان (بنادر اقیانوس هند به دریاي مکران 

) 133، باستان شناسی  چایلد ، درآمدي کوتاه بر . ( سنگی ، عاج ، الجورد ، طال و نقره و سنگ هاي گران قیمت مبادله می شد 
نشان دهنده ي تداوم ) جابهار و کنارك ( حدود تیس ) بندر طاهري ( ه و یافته هاي باستان شناسی در سیراف در بندر گناووجود سنگهاي سیاه ایالمی 

. عالیت هاي اقتصادي در این مناطق در روزگار باستان و وجود توقف گاههاي دریایی براي باراندازي و بارگیري کاال بوده است ف
این بزرگراه تجاري تمدن هاي هارایا ، . شاهراه جنوب یا راه شمالی جنوبی ، جنوب غربی قسمت هاي بسیار از این سرزمین ها را در می نوردید 

، تیس ، مکان هاي عمده و مشخص این راه ، شهر سوخته ، بمپور . موهنجودارو و دره ي سند و موندیگاك و بین النهرین جنوبی را به هم پیوند می داد 
) 49، 1374ریاضی ، . ( دیلمون ، خوزستان و بین النهرین بود 

او با هر کاروان نگهبانانی .امن کند در قرن چهارم عضد الدوله دیلمی توانست راه ها را . توجه به امنیت راه ها  ، از بزرگترین مشغولیت هاي دولتها بود 
مقدسی . مناسب بود  و راهزنان ان از نواحی محسوب می شد  که جهت مخفی شدن خالف کارانکویر بزرگ لوت در ناحیه ي مکر. همراه می ساخت 

وي اعمال آنان را شرح . در قرن چهارم از دسته جاتی از بلوچها در جبال قفص و نزدیک مرزهاي کرمان نام می برد که بسیار بد سیرت و سنگدل بودند 
)355احسن التقاسیم ، . ( داده است 
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که قبل از حمله ي مغول بسیار آباد بود به گفته یاقوت حموي شاه راهی که از خلیج فارس و بندر هرمز ) در ایالت کرمان ( ي تاریخی جیرفت منطقه
ران کاالهاي تجارتی که از هندوستان به ای. عبور می کرد و راهی که از هندوستان و از طریق جاسک امتداد می یافت در جیرفت به هم متصل می شد 

)camadi( يدلو در قرن هفتم از شهري به نام کاماودر این مسیر مارکوپ. صادر می شد از جیرفت به سایر شهرهاي ایران فرستاده و توزیع می گشت 
انان به امنیت راه هاي تجاري با این حال در دوره ي ایلخ) 45مارکوپولو ، سفر نامه ، ( .یاد کرده است که ظاهرا در زمان دیدار او کامال ویران گشته بود 

. توجه فراوان می شد 
ابو سلیمان سیرافی از راه دریایی از این بندر . بندر سیراف  قرنها بزرگترین بندر تجاري به شمار می رفت و تجار ادویه از این مکان بسیار سود می بردند 

سمسار . ( تمامی این بنادر و مناطق تجاري با راه هاي تجاري جنوب ایران در ارتباط بودند . بعدها هرموز و کیش جاي سیراف را گرفتند . عازم چین شد 
. ملوك هرمز معموال مستقل بودند و گاه تحت تابعیت دیگران قرار می گرفتند ) 246، جغرافیاي تاریخی سیراف، 

این بندر را . که اکنون در پاکستان قرار گرفته است ، در گذشته جزء ایالت مکران بوده و بسیار آبادان )  مهران ( د ایندوس بندر مهم دیبل در کناره ي رو
مسالک . ( اصطخري شهرهاي نسبتا بزرگ تیز و دیبل را داراي تاجرانی ثروتمند و توانگر ذکر کرده است . تاجران هندي و غیر هندي خوب می شناختند 

داراي نخیالت و کاروان ) تیس ( بندر بزرگ تیز می نویسد که مقدسی نیز طی دیداري که از این بندر در قرن چهارم هجري داشته )151،   و ممالک
در قرن ششم ) 360احسن التقاسیم ، ( اهل آن جا از ملت هاي مختلف هستند و بندریست مشهور . سراهاي خوب و بزرگ و مسجد جامع زیبا یی است 

ادریسی می نگارد اهالی مکران فارس زبان و با لهجه ي مکرانی هستند آنها لباس خاص تاجران را . ز وضعیت  تجاري این بندر خوب توصیف شده است نی
ان شهر تاجر) 174- 1/172نزهه المشتاق ، ( .  که دستاري با رشته هاي طالیی است می پوشند که شباهت به لباس هاي تاجران فارس و عراق دارد 

) 1/172همان ، . ( فیزپور در ناحیه ي مکران به حسن معامله و سالمت مبادالت تجاري بدون نیرنگ و غش در معامله مشهور بودند
بندر کالیکوت ، ن ، مسیر دریایی جاده ي ادویه از چین به هرمز از بندر کانتون ، زیتون آغاز تا هنگ و گنگ و ماالبار و تنگه ي ماالکا ، خلیج بنگال و سیال

) 205ابن بطوطه ، سفر نامه ، ( . ابن بطوطه در باره ي این راه دریایی توضیحاتی آورده است . به سمت عمان و به کیش می رفت 
حسوب می شد از راه کرمان و جیرفت که بارانداز گسترده اي م. جاده ي ادویه پس از رسیدن به خلیج فارس به ایالت جبال و جاده ي ابریشم می پیوست 

بوده است که به همه جا می ) نیشکر و یک نوع شکر سفید  (  انیذپیکی از کاالهاي پر طرف دار که در قرن هفتم مورد تمجید یاقوت نیز قرار گرفته.
) 5/180معجم البلدان ،  . ( بردند 

. آورده شدند ) بندر عباس ( هرمزدر قرن یازده هجري از هند بردگانی با کشتی از سورت به قصد . ورود بردگان به مکران  مدتهاي مدید ادامه داشت 
آوردن برده . سی م بیش از سیصد برده وجود داشتند که ایرانیان در هند خریداري کرده بودند از هندو و بنارسی و پار1628/ه1038هربرت می نگارد در 

یورش . هزاران تن به بردگی گرفته شدند ) 1143–1135( هنگامی که افغانها ایران را اشغال کردند . هاي سیاه از شرق آفریقا با کشتی ادامه داشت 
. هاي معمول بلوچ ها در جنوب شرقی و ازبکها در شمال شرقی ایران به اسیر و برده شدن هزاران تن می انجامید 

ا زایران از راه زمان قاجار در جنوب ایران بردگان عمدتا سیاه پوست بودند و آنها را یا برده فروشان ایرانی و عرب از طریق خلیج فارس وارد می کردند یدر
اي برده گیري دست به برخی از خوانین مکران بر. برده از بندر جاسک به عربستان فرستاده می شدند 450ساالنه . زمینی از مکه و کربال می آوردند 

در نیمه ي اول سده ي چهاردهم هجري برخی از . ه یک بار دیگر متوقف شده است 1323صادرات برده از مکران ظاهرا در حدود . حمالتی می زدند 
;Lorimer( والدین در کرمان و حوالی بندر عباس نیز به سبب فقر ناچار به فروش فرزندان خود شده اند  gazetteer of the persiangulf ; oman and

central Arabia compl and ed . Bridwood ; Calcutta ; 1908-1915 v.1 p. 2510( اکثر نویسندگان متفق القول هستند که بسیار شگفت انگیز است
Ali shah ; Modern. ( می پنداشتندبر خالف بسیاري از مناطق دیگر بردگان ایران را بهشت خود . که در ایران با بردگان رفتاري مناسب می شد 

Afghanistan ; London [ n.d]p.51-52 (

:نتیجه
: با توجه به مطالب ذکر شده چند برداشت از این مباحث قابل استفاده است 

ست تمدن کهن مکران می بایست روز به روز آشکارتر گردد زیرا بر اساس شواهد تاریخی  نام عمان تنها به عنوان یک نام تجاري کاربرد داشته ا-1
 .

ی پیشنهاد می گردد نام دریاي عمان به همان مکران قدیم تغییر یابد تا حقوق از دست رفته ي این ناحیه احیا گرددو مانند خلیج فارس ایران-2
. باشد و نه عربی 

.  بنادر گواتر ، تیز ، چابهار و جاسک و مصب رود میناب از موقعیت هاي خوب براي بهره برداري تجاري محسوب می شوند -3
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ار قا و شرق دور و اروپا است ، توجه بسییبخشی از راه مواصالتی خلیج فارس و مناطق نفت خیز دنیا با آفر) عمان ( از آن جا که دریاي مکران -4
. ي را می طلبد 

توجه به صنایعی چون پرورش ماهی و صدف مروارید ، بازسازس و گسترش بنادر تجاري ، توجه به صنایع بومی ، گسترش صنعت توریسم و -5
پذیرش مسافران و گردشگران خارجی 

تا مبادا به آنهاار است و حفاظت و مرمت نمودار ساختن هر چه بیشتر مراکز باستان شناسی و تاریخی منطقه که خود از اهمیت باالیی برخورد-6
. سرنوشت دشت جیرفت منجر گردد

ان رسیدگی و توجه بیشتر به ناحیه ي مکران تاریخی و سواحل تا بدین وسیله تاجران و بازرگانان سایر کشورها  مانند آسیاي مرکزي و افغانست-7
در نتیجه ي این امر قطعا سود سرشار و قابل توجی . بوده است استفاده کنند بتوانند از این مسیر با ارزش که در طول تاریخ همواره مورد توجه

به عبارت دیگر ایران با استفاده از راه هاي آبی ، دریایی شوسه و راه . براي کشور عزیزمان و مخصوصا ناحیه ي فوق الذکر در پی خواهد داشت 
این همه در حالی . چندان می کند با مدیترانه و اروپا و آسیاي مرکزي صدآهن ارتباط میان سرزمین هاي عرب نشین و جنوب شرق آسیا را 

. است که کشور عمان با ساخت بنادر صالله ، صحار و مسقط سعی در پیشرفت هر چه بیشتر خود دارد 
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