دوفصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال12شماره  39پاییز و زمستان( 1399صص )1۶9-1۸۶

 1نقش راههای مَکران در مناسبات ایران و هند در سدههای نخست اسالمي
-۱عبداله صفرزایی
چکیده
سرزمین مكران در جنوب شرق ایران با وجود شرایط اقلیمی و طبیعی تقریبا نامساعد ،در
سدههای نخست اسالمی از موقعیت جغرافیایی ویژهای برخوردار بود .دسترسی به آبهای آزاد و
به خصوص واقع شدن بین دو حوزه تمدنی ایران و هند ،اهمیت فوقالعادهای به این سرزمین
بخشیده بود .جغرافیای طبیعی تقریبا نامساعد در كنار موقعیت جغرافیایی حساس و چگونگی ایفای
نقش موقعیت جغرافیایی این سرزمین در زمینه رونق و توسعه راههای دریایی و زمینی سؤال برانگیز
است .مهمترین سوال نوشته حاضر این است كه با وجود شرایط این چنینی ،راههای مكران چگونه
در زمینه ارتباطات تمدنی ایران و هند ایفای نقش مینمود؟ با توجه به تمهیدات نظامی ،امنیتی،
ترابری و غیره كه در سدههای نخست اسالمی بكار گرفته شد ،علیرغم موانع طبیعی و حتی انسانی،
راهها و جادههای مواصالتی مكران رونق بسزایی پیدا كرد و نقشی عمده در مناسبات ایران و هند
در آن زمان ایفا مینمود .هدف این نوشتار تبیین اهمیت كاربردی راههای مكران در روابط و مناسبات
ایران و هند در سدههای نخست اسالمی است .تحقیق مورد نظر به شیوه توصیفی -تحلیلی با استفاده
از منابع كتابخانهای و تا حدودی مشاهدات میدانی انجام گرفته است.
کلید واژهها :ایران ،هند ،مكران ،سدههای نخست اسالمی.
-۱مقدمه
مناسبات ایران و هند در طول تاریخ فراز و نشیبهایی داشته است .در برهههایی از تاریخ كه
در ایران یا هند حوادثی مهم رخ میداد ،مناسبات ایران و هند گستردهتر میشد و هر یک از این دو
 -1استادیار گروه تاریخ دانشگاه والیت ایرانشهر
تاریخ دریافت9۸/9/22 :

Email: a.safarzaie@velayat.ac.ir
تاریخ پذیرش99/5/21 :
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حوزه تمدنی از تحوالتِ وقایع مهمِ یكدیگر متأثر میشدند .با ورود اسالم به ایران در سدههای
نخست اسالمی ،كشور ایران دچار تغییر و تحوالتی بزرگ گردید .این تغییر و تحوالت به تدریج
در مناسبات ایران و هند در این بازه زمانی تأثیرگذار واقع شد .نظر به اینكه بخش مهمی از مسیر
ارتباطی تمدنهای ایران و هند در طول گذشته تاریخی از مكران عبور میكرد ،با بررسی راههای
مواصالتی مكران در سدههای نخست اسالمی و نقش این راهها در روابط ایران و هند ،كیفیت
مناسبات ایران و هند در این بازه زمانی واضحتر خواهد شد .منظور از سدههای نخست اسالمی در
این نوشتار چهار قرن اول هجری قمری است.
 -۱-۱بیان مسأله و سواالت تحقیق
راهها و جادههای آبی و زمینی نقش ب سیار مهمی در زمینه مراودات سیا سی ،نظامی ،اقت صادی،
تجاری ،دینی ،علمی و فرهنگیِ تمدنها در طول تاریخ داشتتتته استتتت .دو تمدن ایران و هند در
همستتتایگی هم از زمان های كهن با یكدیگر در ارتباط بوده و بخش قابل توجهی از مستتتیرهای
ارتباطی این دو تمدن از ستتترزمین مكران عبور میكرد .مكران در گذشتتتته به عنوان یک واحد
جغرافیایی ،ستتیاستتی و اداری پهنه وستتیعی از خشتتكیها و ستتواحل جنوب شتترق ایران را در بر
میگرفت .با آنكه مكران ستتترزمینی وستتتیع ،دارای بیابانهای طاقتفرستتتا و كمآب بود ،راهها و
جادههای مواصالتی این ایالت در سدههای نخست اسالمی رونق به سزایی یافته بود و كاربردهای
متعدد منطقهای و فرامنطقهای داشت .ایجاد و توسعه راهها و جادههای مكران در سدههای نخست
اسالمی با وجود اقلیم تقریبا نامساعد مكران در آن روزگار ،سؤال برانگیز و قابلیت بررسی دارد .از
این رو ،مهمترین سوال نوشته حاضر در ارتباط با موقعیت جغرافیایی مكران در سدههای نخست
استتالمی این استتت كه راههای مكران چه نقش و كاربردی در مناستتبات متعددِ ایران و هند در آن
روزگار داشت؟
 -۲-۱اهداف و ضرورت تحقیق
هدف این نوشتتتتار تبیین نقش راهها و جادههای مواصتتتالتی مكران در ابعاد متعدد ارتباطی و
منا سباتیِ ایران و هند در خ صوص م سائل سیا سی ،نظامی ،تجاری ،دینی و فرهنگی در سدههای
نخستتت استتالمی استتت .تحقیق در خصتتوص نقش منطقهای و فرامنطقهای موقعیت جغرافیایی و
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راههای مواصتتتالتی مكران در طول تاریخ ،تجارب تاریخی ایرانیان در این زمینه را تبیین مینماید.
از آنجا كه در حال حا ضر تو سعه ارتباطات بینالمللی جنوب شرق ایران از م سیر سواحل مكران
در دست اقدام است ،تجارب تاریخی ایرانیان در این زمینه قابلیت بهكارگیری و استفاده دارد.
-۳-۱روش تفصیلی تحقیق
اطالعات و داده های مربوط به این تحقیق از منابع كتابخانهای شتتتامل :منابع تاریخی و به
خ صوص منابع جغرافیایی سدههای نخ ست ا سالمی گردآوری شده ،سپس اطالعات و دادههای
جمع آوری شتتده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به روش تاریخی به توصتتیآ درآمده استتت.
عالوه بر این ،نگارنده بی شتر مناطق مكران را از نزدیک م شاهده نموده و با احاطه بر خ صو صیات
طبیعی ،اقلیمی ،ارتباطی و غیره در این ستتترزمین ،مستتتیرهای ارتباطی مكران در منابع ستتتدههای
نخست اسالمی را در مقایسه با خصوصیات این منطقه به دقت مورد بررسی قرار داده است.
 -4-۱پیشینه تحقیق
پژوهشهای مخت صری راجع به جغرافیای تاریخی مكران به خ صوص جایگاه اقت صادی بندر
تیس صورت گرفته است .به عنوان مثال :میتوان به مقاله ابوالقاسم فروزانی اشاره كرد كه با عنوان:
«جغرافیای تاریخی مكران» به ستتال  1391در مجله پژوهشهای علوم تاریخیِ دانشتتگاه تهران به
چاپ رسیده است .مقالهای نیز شهرزاد دلبری با عنوان« :فعالیتهای تجاری مكران در امتداد جاده
ادویه» در ف صلنامه تخ ص صی مطالعات خلیج فارس به چاپ ر سانده ،اما م سیر جاده ادویه را به
در ستی معرفی نكرده و مطالبی را به صورت پراكنده در خ صوص م سائل جغرافیایی و اقت صادی
مكران ارائه نموده استتت .یوزف ماركوارت در شتترج جغرافیای بطلمیوس اشتتارههای محدودی به
راههای مكران دارد ،اما فقط به اندازه مسافت بین شهرها و شناسایی محدوده بعضی شهرها بسنده
كرده استت .در این قبیل پژوهشها ،اهمیت و نقش راههای مكران در قرون نخستتتین استتالمی ،به
خصوص نقش این راهها در مناسبات میان ایران و هند در آن دوره ،مورد بررسی نگرفته است.
-2ضرورتِ احداث و توسعه راههای مکران
اگرچه مكران از لحاظ اقلیمی و طبیعی در زمانهای گذشتتته نستتبت به امروز وضتتعیت بهتری
دا شته(ل سترنج ،)352 :13۸3 ،چنین برمیآید كه در سدههای نخ ست ا سالمی نیز شرایط چندان
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مطلوبی نداشتتتته استتتت .صتتتحار عبدی كه از جانب حكم بن عمر تغلبی(فاتح مكران) به مدینه
فرستتتتاده شتتتده بود تا خبر فتح مكران و تعیین تكلیآ غنایم آن را به عره خلیفه دوم عمر بن
خطاب برساند ،مكران را این گونه توصیآ نموده است«:سرزمینی است كه دشت آن جبل است و
آب آن و شل(اندك) و میوه آن دقل (خرمای بد) ا ست و د شمن آنجا بطل (دلیر) ،خیرش قلیل و
شتتتر آن كثیر ،بستتتیار در آنجا قلیل استتتت و قلیل در خطر تباهی و ماورای آن از این هم بدتر
استتتت»(طبری .)555/2 :2005 ،در چچ نامه و فتوج البلدان توصتتتیفی از مكران بر همین منوال از
عصتر خلیفه ستوم یعنی؛ عثمان در دستت استت(كوفی75 :13۸4 ،؛ البالذری.)417 -41۶ :19۸۸،
اغلبِ جغرافینوی سان سدههای نخ ست ا سالمی نیز همانند مورخان تو صیفی تقریبا نامطلوب از
او ضاع اقلیمی و جغرافیایی مكران ارائه نمودهاند(مقد سی4۸4 :1991 ،؛ اال صطخری105 :2010 ،؛
جیهانی.)13۸ -13۶ :13۶۸ ،
با وجود اینكه اقلیم و طبیعت مكران جاذبه عمومی نداشته ،در برخی منابع آن زمان آمده است:
« سرزمین بازرگانی و باراندازی است»(مقدسی .)4۸4 :1991 ،عوامل متعددی موجب اهمیت یافتن
این سرزمین در زمینه بازرگانی ،تجارت و دا شتن راههای دریایی و زمینی شده ا ست .یكی از این
عوامل ،داشتن سواحل گسترده با ویژگیهای طبیعی مناسب با توجه به شرایط آن دوره است .قرار
گرفتن بندر تاریخی تیس در سواحل مكران به عنوان مرز طبیعی دریای پارس و اقیانوس هند(ابن
رستتتته ،)99 :13۸0 ،از مهمترین امتیازات موقعیتِ جغرافیایی مكران در آن زمان بود .از جایگاه
تیس در دو جانب شتتترقی و غربی آن ،زمان وزش بادها فرق میكرد .معموال در فصتتتول پاییز و
زمستتان اقیانوس هند آرام و دریای پارس موا و متالطم بود .بر عكس در فصتل بهار و تابستتان
دریای پارس آرام و اقیانوس هند طوفانی و پرتالطم بود(همان .)9۸ :برای دریانوردان قرون گذشته
كه از خلیج فارس به هند و دریاهای آنستتوی آن رفت و آمد میكردند ،این نكته واجد اهمیت بود
زمان مسافرت خود را طوری تنظیم كنند كه در اعتدالین به تیس برسند و از آنجا در اعتدال ربیعی
به جانب غرب و خلیج فارس و در اعتدال پاییزی به جانب شرق و اقیانوس هند دریاپیمایی كنند.
این بندر برای استتتتراحت كردن ،تامین آذوقه ،تامین آب شتتتیرین و تنظیم زمان ستتتفر دریایی،
مناسبترین مكان بود(خیراندیش.)35۶ :1394 ،
دومین عامل نقش آفرین در توستتتعه راه های مكران ،این بود كه مكران بین دو حوزه تمدنی
ایران و هند قرار دا شت و م سیر ارتباطی این دو تمدن از این سرزمین عبور میكرد( شفر:1377 ،
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 .)137در اوایل فتوحات عربهای مسلمان كه بخشهای جنوبی ایران از طریق بصره اداره میشد،
راههای مواصتتالتی مكران به هند اهمیت زیادی یافته بود و مستتلمانان از مستتیرهای جنوبی ایران
یعنی؛ از پارس ،كرمان و مكران با حوزه سند در ارتباط بودند(كوفی.)99 -72 :13۸4 ،
یكی دیگر از ضرورتهای احداث و تو سعه راههای موا صالتی مكران در سدههای نخ ست
ا سالمی ،ارتباطات بین نواحی شهری خود منطقه مكران بود .شهرهای «تیس»« ،كیچ»« ،پنج گور»،
«پهره»« ،دِزك» و «راستتک» از مهمترین شتتهرهای ارتباطی مكران در آن روزگار بودند .مهمترین
عامل شكلگیری و رونق شهر تیس در سدههای نخ ست ا سالمی موقعیت ارتباطی آن بود( سید
سجادی .)327 :1374 ،از یک طرف بهترین مكان در فا صله ساحلی طوالنی از هرمز تا دیبل برای
استتتراحت ،تأمین آب و آذوقه و تنظیم زمان ستتفر كاروانهای دریایی بود و از طرفی محل تالقی
راههای منتهی به مكران در خشتتكی و دریا به شتتمار میرفت .مولآ حدودالعالم تیس را این گونه
معرفی كرده استتت« :تیز نخستتتین شتتهر از حدود ستتند بر كران دریای اعظم استتت»(حدودالعالم،
 .)3۶4 :13۸3مقدسی این بندر را باراندازی معروف دانسته است(مقدسی .)47۸ :1991 ،در ممالک
و مسالک آمده« :تیز فُرضه (محل داد و ستد) مكران است»(االصطخری.)105 :2010 ،
از دیگر شهرهای مهم ارتباطی مكران در اوایل دوره ا سالمی ،شهر «كیچ» ا ست .این شهر در
شمال شرق تیس به فا صله پنج منزل از آن قرار دا شت(جیهانی )137 :13۶۸ ،و نزدیکترین شهر
بزرگ مكران به ساحل بود .تا قبل از ورود عربهای مسلمان به مكران ،پنج گور دارالملک مكران
بود(بارتولد ،)1۶9 :13۸۶ ،اما بعد از آن به علت اهمیت یافتن ستتواحل و رونق گستتترده مراودات
دریایی میان بنادر بصره و سیراف با بنادر هند و چین و نزدیكی كیچ به سواحل ،به نظر میرسد از
نفوذ پنج گور كا سته شده و كیچ اهمیت بی شتری یافته ا ست .بی شتر منابع دوره ا سالمی كیچ را
دارالملک مكران دانستهاند(بیهقی241/1 :13۸۸ ،؛ جیهانی13۶ :13۶۸ ،؛ االصطخری.)105 :2010 ،
یكی دیگر از شتتهرهای مهم ارتباطی مكران در آن روزگار «پنج گور» بود .این شتتهر دو مرحله
باالتر از كیچ در جانب شمالی آن بر سر راه قصدار قرار داشت(جیهانی .)137 :13۶۸ ،مقدسی در
تو صیآ این شهر آورده ا ست« :دو دروازه به نام درِ توران و درِ تیز دارد(مقد سی.)47۸ :1991 ،
نامگذاری چنین دروازههایی ن شانگر مراودات زیادی بوده كه از این شهر هم به سمت دریا و هم
به ستتمت شتتهرهای شتتمال شتترق آن در جریان بود و در نهایت به ستتند و پن اب ختم میشتتد.
مهمترین شهر دیگر مكران قدیم شهر تاریخی «پهره» ا ست .این شهر در محدوده ایران شهر كنونی
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قرار دا شت .شهر پهره نیز در محل تالقی راههایی قرار دا شت كه از شرق ،غرب ،شمال و جنوب
آبادیهای مكران را به یكدیگر و حتی ایالتهای همجوار متصل میكرد .شهر «راسک» در محدوده
راسک و سرباز فعلی و شهر «دِزك» در محدوده سراوان امروزی نیز از شهرهای مهم مكران در آن
دوران هستند كه در مسیر راهها و جادههای مهم قرار داشتند).(holdich, 1896: 403- 404
 -۳راههای مواصالتی مهم مکران
راهها و جادهای ارتباطی مكران در قرون نخستین اسالمی هم از مسیر دریا و هم در خشكیها
رونق دا شت .راههای دریایی سواحل مكران در قرون نخ ستین ا سالمی به بندر تیس ختم می شد.
یک راه دریایی عمده به صورت طولی در موازات خط ساحلی از بندر هرمز به تیس و از آنجا به
بندر دیبل و بر عكس در جریان بود .راه دریایی دیگری از بندر تیس به شتتهر مستتقط و ستتواحل
عمان و سپس خلیج عدن و دریای سرخ منتهی می شد(ح سن .)107 :1371 ،در سدههای نخ ست
ا سالمی تجارت گ سترده دریاییِ بنادر سیراف و كیش با بنادر هند و چین از م سیر سواحل مكران
نشانگر توسعه و آبادانی راههای دریایی سواحل مكران در آن دوره بود(سیرافی.)13 :13۸1 ،
برای معرفی راههای زمینی مكران ،مشتتخص كردن مهمترین ورودیها و خروجیهای ارتباطی
این ایالت ضروری به نظر میر سد .تنها ورودی عمده مكران در سمت جنوب بندر تیس بود كه
راههای دریایی به آنجا ختم می شد .در غرب دو ورودی و خروجی عمده یكی از مسیر جیرفت و
دیگری از مستتیر بم مكران را به ایالت كرمان متصتتل میستتاخت .از جانب شتتمالی مكران ،تنها از
م سیر گرم سیر به سی ستان رفت و آمد میكردند(بارتولد .)107 :13۸۶ ،در جانب شرقی مكران دو
مسیر خروجی یا ورودی عمده وجود داشت .یكی در نزدیكی و امتداد سواحل از مسیر شهر كیچ
به ارمابیل و قنبلی و ستتپس به دیبل در محدوده كراچی امروزی ختم میشتتد و دیگری از مستتیر
پنجگور به قصدار و از آنجا به سیستان ،خراسان و سند منتهی میشد(مقدسی.)47۸ :1991 ،
راههای ورودی غربی مكران هم از م سیر جیرفت و هم از م سیر بم ،به پهره ختم می شد .اندازه
مستافت بم تا پهره و شتهرها و آبادیهایی كه در فاصتله میان این دو شتهر وجود داشتته ،توستط
جغرافینوی سان قرون سوم و چهارم بیان ن شده؛ زیرا احتماال این م سیر در دوره یاد شده كم تردد
بوده استتت .اندازه مستتافت جیرفت تا پهره و فهرستتت آبادیهای بین این دو شتتهر نیز در منابع
جغرافیایی آن زمان متفاوت آمده استتتت .به روایت ابن خردادبه فاصتتتله از جیرفت تا پهره 41
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فرستتنا استتت(ابن خردادبه .)55 :19۸۸ ،هر فرستتخ یا فرستتنا حدود شتتش كیلومتر تخمین زده
می شود .مقدسی فاصله میان این دو شهر را از شرق به غرب این گونه آورده است« :از سرای شهر
تا نهرستتلیمان بیستتت فرستتنا ستتپس تا درهفان پنجاه فرستتنا ستتپس تا جیرفت همان اندازه
استتت»(مقدستتی .)4۸۶ :1991 ،ستترایشتتهر احتماال پهره بوده ،یا در نزدیكی آن قرار داشتتته؛ زیرا
مقدسی این دو شهر را در كنار یكدیگر ذكر كرده است(ماركوارت .)۸۶ :13۸3 ،یعقوبی بدون ذكر
اندازه مسافتها آورده«:راه جیرفت به سند از مسیر رتق و دهقان به بل و فهر میرسید»(الیعقوبی،
.)115 :2001
جادههایی كه از جیرفت و بم از مستتتیر آبادیها و مناطق متعدد به پهره یا ایرانشتتتهر امروزی
میرسید ،از آنجا سه شاخه می شد .یک راه از طریق خواش و جالق به قصدار میرسید .توصیآ
این راه توستتط مقدستتی در حالت معكوس آن از قصتتدار تا پهره چنین آمده استتت« :از قصتتدار تا
مشتتكی پنجاه فرستتنا ،ستتپس تا جالق ستتی فرستتنا ،ستتپس تا خواص همان اندازه ،ستتپس تا
سرایشهر بیست فرسنا»(مقدسی .)4۸۶ :1991 ،شاخه دیگر كه مهمتر و اصلیتر بوده ،از پهره به
راسک ختم می شد و از آنجا شاخهای به طور مستقیم و شاخهای از طریق دزك به پنج گور متصل
میشتد و در ادامه از پنج گور به قصتدار میرستید(ماركوارت .)101-100 :13۸3 ،مورخان نیز در
ذكر وقایع تاریخی به كرات به این جاده اشتتتاره دارند(الیعقوبی .)115 :2001 ،چنین مستتتألهای
ن شانگر اهمیت این راه در دوره تاریخی مورد نظر ا ست .این م سیر شاهراه ارتباطی مهم مكران در
ستتدههای نخستتت استتالمی تلقی میشتتد و شتتهرهای بزرگ شتترقی و غربی آن را به هم متصتتل
می ساخت .البته جاده فرعی دیگری در امتداد پهره به را سک ،از را سک به كیچ ختم می شد و از
كیچ در امتداد سواحل به دیبل میرسید(نقشه شماره .)1
اندازه مسافت پهره به پنج گور از طریق راسک و دزك با ذكر آبادیهای بین آنها كه در بیشتر
منابع آن دوره آمده ،اینگونه ا ست« :فا صله از پنج گور تا دزك سه منزل از دزك تا را سک سه
منزل از را سک تا پهره سه منزل ا ست»(جیهانی137 :13۶۸ ،؛ مقد سی4۸5 :1991 ،؛ اال صطخری،
 .)10۶ :2010هر منزل یا مرحله فاصله یک روز راه بوده كه حدود پنجاه تا شصت كیلومتر تخمین
زده میشتتود .مستتافتهای میان آبادیهای بین پنجگور و پهره به روایت ابن خردادبه حدود 130
فر سنا ا ست(ابن خردادبه )55 :19۸۸ ،و تقریبا یک و نیم برابر م سافتی ا ست كه منابع دیگر ذكر
كردهاند .احتمال میرود روایت ابن خردادبه برگرفته از نقشتتته و فهرستتتت ایالتهایی بوده كه در
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دوره سا سانیان برای امور سیا سی و گردآوری مالیاتها فراهم شده بود .از این رو ،ب سیاری از
آبادیهای مطرج شتتده توستتط ابن خردادبه ،در امتداد یک خط مستتتقیمی بین شتتهرهای بزرگتر
نبوده ،بلكه به صتتتورت پراكنده و مارپیچ بوده و جادههای ارتباطی عمده مكران لزوما از همه این
آبادیها عبور نمیكرد.
از پهره راهی دیگر نیز به استتپكه ،بند ،گه و قصتترقند و از آنجا به تیس میرستتید كه در قرون
نخستین اسالمی از اهمیت آن چیزی نگفتهاند ،ولی بعدها در دوره سلجوقیانِ كرمان در قرن ششم
و هفتم این مسیر مورد استفاده گسترده كاروانهای تجاری قرار گرفت(كرمانی .)109 :13۸3 ،البته
مقد سی در تو صیآ نرما شیر یادآور شده كاالی عمان به اینجا میآید(مقد سی .)4۶3 :1991 ،این
كاالها یا از همین مسیر از عمان به نرماشیر میرسید ،یا از مسیر هرمز و منوجان به نرماشیر آورده
می شد .راهی نیز از بم از مسیر خواش و جالق از طریق ماشكی به ق صدار میپیوست كه به اندازه
مسافت این جاده اشاره نشده ،بلكه فقط به توصیآ اندكی از این راه و آبادیهایی كه در این مسیر
قرار داشته ،اشاره دارند(لسترنج.)321-320 :13۸3 ،
شاهراه عمدهای كه از سمت جنوب بندر تیس را به آبادیهای دیگر پیوند میداد ،جادهای بود
كه به شهركیچ ختم می شد .در منابع ،فاصله این مسیر حدود پنج مرحله ،تقریبا برابر با  42فرسنا
ذكر شده ا ست(جیهانی137 :13۶۸ ،؛مقد سی4۸5 :1991 ،؛ اال صطخری.)10۶ :2010 ،این فا صله
حدود  1۶0تا  170مایل تخمین زده می شود) .(holdich, 1896: 397از كیچ نیز سه جاده عمده
به جانب شرق ،شمال شرق و شمال غرب امتداد مییافت و اولی به بندردَیبُل در سند ،دومی از
طریق پنج گور به قصدار و سومی از طریق راسک به پهره و سپس از مسیر جیرفت یا بم به كرمان
ختم میشتتد .مستتیری كه از تیس به كیچ و پس از عبور از آبادیهای ارمابیل و قنبلی به بندر دَیبُل
میرسید ،حدود هفده مرحله ذكر شده است(االصطخری .)10۶ :2010 ،این جاده تقریبا به موازات
ستتواحل مكران امتداد داشتتت و به نظر میرستتد در ایامی كه دریا دچار طوفانهای شتتدید بوده،
كاروانهای تجاری بین ایران و هند از این مسیر تردد میكردند.
در امتداد جاده تیس به كیچ ،می سر دوم به جانب شمال شرق به پنجگور میر سید و از آنجا به
قُ صدار كه كر سین شین سرزمین توران بود ،و صل می شد .این جاده در مجموع از تیس تا ق صدار
دوازده مرحله فاصتتله داشتتته استتت(مقدستتی .)4۸5 :1991 ،به نظر میرستتد ادامه این مستتیر به
شهرهایی كه امروزه در افغان سان ،خرا سان و آ سیای مركزی قرار دارند ،میپیو ست .راههای بین
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كیچ تا پنج گور و قصدار ،و كیچ تا دیبل خیلی رونق داشته ،چون این راهها هم از مسیر دریا مورد
رفت و آمد قرار میگرفت و هم از طریق راه های زمینی موجب برقراری ارتباط میان شتتتهرهای
كرمان با شهرهای سند میشد.
راههای موا صالتی مكران در سدههای نخ ست ا سالمی نقاط ضعآ و قوت زیادی دا شت.
مهمترین ضتتتعآ این راهها در بازه زمانی مورد نظر ،عالوه بر مشتتتكالت طبیعی از جمله :گرمای
طاقتفر سا ،كمبود آب و ریگزار و كوه ستانی بودن منطقه ،ناامنیهای ان سانی بود كه تو سط اقوام
كوچ ایجاد شده بود .جغرافینوی سان م سلمان گزارشهای متعددی از ناامنیهایی ارائه دادهاند كه
توستتط اقوام كوچ برای راههای مكران و حتی راههای نواحی كویری به ستتمت مركز ایران ایجاد
شتتده بود(لستتترنج  .)34۶ :13۸3 ،البته با توجه به مقتضتتیات آن دوره با تدابیر امنیتی و اقدامات
ترابری تا حد زیادی از نقاط ضعآ راههای مكران كاسته شد و این راهها كاربردهای قابل توجهی
در مناسبات داخلی مكران و به ویژه مناسبات ایران و هند در آن دوره داشتند.
 -4کارکرد سیاسی و نظامی راههای مکران
كاركرد سیا سی و نظامی راههای مكران در منا سبات ایران و هند در دوره یاد شده ،در درجه
نخستتت قرار داشتتت .قبل از بیان اهمیت ستتیاستتی و نظامی راههای مكران ،اشتتارهای مختصتتر به
وضتتعیت ستتیاستتی مكران در قرون یاد شتتده ،به نظر ضتتروری میآید .مكران در جریان فتوحات
ا سالمی در دوره خلیفه دوم عمر بن خطاب به ت صرف م سلمانان درآمد(طبری .)555/2 :2005 ،با
توجه به شرایط جغرافیایی و دوری از مركز ،تداوم حضور نیروهای مسلمانِ عرب در این سرزمین
با مشكل مواجه می شد ،بنابراین به نظر میرسد آبادیهای كوچکتر و مناطق كوهستانی مكران به
تصتترف عربها در نیامده بود .حكمرانان شتتهرها و آبادیهای بزرگتر مكران نیز در فرصتتتهای
ممكن از اطاعت خالفت مركزی سرپی ی میكردند؛ چنان ه ك سانی كه برای فتح سند ماموریت
داشتند ،اقدام به فتح مجدد مكران میكردند(البالذری .)421 -41۶ :19۸۸ ،در دوره بنیامیه عربها
به تدریج تستتتلط كاملتری بر ایالت مكران پیدا كردند و به طور مرتب عامالنی برای این ایالت
میگما شتند .البته حكمرانان اعزام شده از جانب بنیامیه بر همه نواحی و آبادیهای مكران ت سلط
كامل نداشتتتتند؛ زیرا گزارشهای متعددی از درگیری های آنان در محدوده مكران روایت شتتتده
استتت(كوفی .)99-79 :13۸4 ،در مجموع مكران به مدت دو قرن به طور مستتتقیم و غیر مستتتقیم
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تحت حكومت خالفت بنیامیه و بنی عباس بود .با ظهور حكومتهای نیمه مستتتقل شتترقی ایران
در دوره بنیعباس ،مكران در حیطه قلمرو آنان درآمد .صفاریان كه از سیستان برخاستند ،عالوه بر
مكران تا مُلتان و ستتند نیز دستتت یافتند و كارگزارانی از جانب خود در مكران گماشتتتند(باستتتانی
پاریزی.)121-120 :1353 ،
به طور مستتلم در این فاصتتله زمانی راههای مكران برای كنترل و اداره این ستترزمین و اعزام
گروههای ستتیاستتی و نظامی ،گردآوری خرا و مالیات و فرستتتادن آنها به مركز ،اهمیت فراوانی
داشتتته استتت .بنابراین برای حمایت ،نگهداری و نگهبانی از راهها تمهیداتی اندیشتتیده بودند .به
روایت ابن خردادبه در این محدوده زمانی زُط ها نگهبانان راه ها بودند(ابن خردادبه.)55 :19۸۸ ،
زط معرب جت استتت .جتها در محدوده وستتیعی از مكران و ستتند زندگی میكردند و كارهای
طاقتفرستتای جامعه را برعهده داشتتتند .با این حال با توجه به موانع طبیعی و انستتانی و شتترایط
اقلیمی خاص مكران ،مشتتكالت و محدودیتهایی نیز در زمینه تردد و حفاظت از راهها برای آنان
وجود داشتتت .بیجهت نیستتت برخی منابع از اداره غیر مستتتقیم این ستترزمین توستتط خلفای
بنیعباس ستتخن گفتهاند .به نقل از قدامه بن جعفر« :مكران در ستتال به هزار هزار درهم یعنی یک
میلیون مقاطعه داده شتتده بود»(قدامه .)171 :19۸1 ،در كنار شتترایط اقلیمی و بیابانی و كوهستتتانی
بودن راهها ،مهمترین عامل ان سانی در ناامنی راههای مكران راهزنیهایی بود كه تو سط اقوام كوچ
صورت میگرفت(لسترنج .)34۶ :13۸3 ،صرف نظر از اینكه بلوچها در آن زمان بر سراسر مكران
تسلط داشتند ،یا در نواحی غربی مكران استقرار داشتند ،از جانب بلوچها به نقل از اغلب منابع آن
دوره ،خطری راه های مكران را تهدید نمیكرد .به روایت ابن حوقل «بلوچ طایفهای در دامنه كوه
قفص اغنام و احشام بسیار دارند و تندرست و بیآزارند و به ابنای سبیل نیكی میكنند و پادشاه از
ایشان خرسند است»(ابن الحوقل .)310 /2 :193۸ ،جیهانی آورده است« :بلوچها در دامن كوههای
كوفجاند ،خداوندان نعمت و چهارپایان و سیاه خانه دارند ،اما دزدی نكنند و راه نزنند و آن كوهها
به غایت استوار است»(جیهانی.)130 :13۶۸ ،
مهمترین نقش سیاسی و نظامی فرا منطقهای راههای مكران در دوره یاد شده ،این بود كه مكران
به عنوان پایگاهی برای عربهای مستتلمان جهت حمله به هند درآمده بود(فروزانی.)1۸1 :1391 ،
مستتلمانان عرب بعد از فتح مكران درگیریهای متعدد و دامنهداری با حوزه ستتند آغاز كردند .این
درگیریها برای ادامه فتوحات در ایالت سند ،هم در نزدیكی سواحل از مسیر دیبل و هم از مسیر
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قصتتدار به نواحی شتتمالی ستتند دنبال میشتتد كه در ابتدا توفیق چندانی برای عربها نداشتتت .به
عنوان مثال :حارث بن مره عبدی در ستتتال 3۸ق .به جانب ستتتند حمله كرد و در ابتدا فتوحاتی
داشت ،اما در سال 42ق .در «قیقان»(از شهرهای مرزی بین مكران و سند) كشته شد .مهلب بن ابی
صفره در سال 44ق .پیروزیهایی در مناطق مرزی سند بدست آورد و پس از آن عبداهلل بن سوار
عبدی به اندك فتوحاتی نایل آمد(البالذری .)417 :19۸۸،گ ستردهترین حمله م سلمانان كه منجر به
فتح بیشتر شهرهای سند شد ،حمله محمدبن قاسم ثقفی در سال 92ق .بود .در جریان حمله محمد
بن قا سم ثقفی به سند ،محمد بن هارون حكمران مكران نیز به همكاری با او پرداخت .محمد بن
قا سم ل شكریانش را از جانب شیراز به سمت جنوبِ كرمان و از م سیر جیرفت و پهره به سمت
را سک ،پنجگور ،كیچ و از آنجا به جانب ارمابیل و قنبلی و سپس دیبل هدایت كرد(كوفی:13۸4 ،
 .)97-99همزمان با آن ،نیروهای كمكی نظامی و تداركاتی از طریق ستتتواحل مكران نیز به كمک
محمد بن قاستتم رفتند و در ادامه فتوحات در ستتند ،مستتیر دریایی نیز ایفای نقش میكرد(همان:
 .)102در جریان فتوحات مربوط به ستتتند ،مستتتائلی از قبیل :خبرگیری ،تداركات نظامی ،تأمین
آذوقه ،ارسال غنایم جنگی به مركز خالفت و غیره از مسیر مكران انجام میگرفت(همان.)14۸ :
 -5کارکرد اقتصادی و تجاری راههای مکران
یكی دیگر از كاربرد راههای مكران در مناسبات ایران و هند ،نقش اقت صادی و تجاری این راهها
بود .از گذشتههای دور بخشی از اقتصاد مكران از راه كشاورزی ،دامداری ،ماهیگیری و غیره تأمین
می شد .ركن مهم دیگر اقت صادی این ایالت به بازرگانی تعلق دا شت كه از راههای زمینی و دریایی
انجام میگرفت .در زمینه تجارت داخلی به محصتتوالت خاص مكران اشتتاره شتتده كه به مناطق
پیرامونی صادر می شد .از لحاظ تجارت بینالمللی و ترانزیتی جادههای زمینی مكران حلقه واسطه
ایران و هند بود و به نظر میرسد بخشی از مسیر جاده ادویه از این سرزمین عبور میكرد .راههای
دریایی نیز بنادر خلیج فارس را با بنادر هند و حتی چین پیوند میداد(سیرافی.)13 :13۸1 ،
با توجه به و ضعیت اقت صادی مكران در دوره یاد شده ،مح صوالتی در این سرزمین تولید
می شد كه مازاد بر ا ستفاده ساكنان محلی بود و به مناطق پیرامونی صادر می شد .ا شاره به وجود
نخلستتتانهای فراوان در مكران ،نشتتانگر آن استتت كه یكی از اقالم صتتادراتی آن ،انواع خرما بوده
ا ست .عالوه بر این ،منابع به طور گ سترده از مح صولی به نام پانیذ یا فانیذ در مكران یاد كردهاند
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كه از نیشكر به دست میآمد .به روایت جیهانی «در مكران خرما خیزد و نیشكر و همه پانیذ كه به
جایها برند از آنجا ست»(جیهانی .)13۶ :13۶۸ ،ابن حوقل نیز یادآور شده« :در خواش و نواحی
آن زراعت نیشكر زیاد است؛ لذا پانیذ فراوان بدست میآید و به سیستان و خراسان حمل می شود
و نخلستتتانهای فراوان نیز دارند»(ابن الحوقل .)313 /2 :193۸ ،به گزارش استتتخری در روستتتای
جدران از مكران «پانیذ و نیشتتكر بیحد و عد باشتتد و تمامی پانید كه به آفاق نقل میافتد از آنجا
مرتفع میباشتتد»(االصتتطخری .)105 :2010 ،این روایتها نشتتانگر آن استتت كه خرما و پانیذ از
مهمترین مح صوالت صادراتی مكران در آن روزگار بود .در كنار مح صوالت ك شاورزی ،گیاهان
خاصتتتی در مكران به عمل میآمد كه اهمیت غذایی و دارویی داشتتتت و به مناطق دیگر صتتتادر
می شد .به روایت ا ستخری «در بیابان میان سج ستان و مكران صمغ ب سیار و در آفاق از آن نقل
میافتد»(همان .)141 :ابن حوقل در این باره چنین نگاشته است« :از اراضی بین سیستان و مكران
مقدار عظیم انگوزه (هینا) بد ست آید»(ابن الحوقل .)41۸ /2 :193۸ ،عالوه بر اینها ،با توجه به
اینكه مكران از معادن ستتنگی غنی برخوردار بوده ،احتماال بخشتتی از احجار كریمه و معادن مس
مكران به هند انتقال داده میشد و در بناها و معابد مورد استفاده قرار میگرفت.
راه های مكران در دوره یاد شتتتده در ترانزیت كاالهای تجاری ستتترزمینهای مجاور از رونق
مطلوبی برخوردار بود .مهمترین شتتتهر هایی كه در مستتتیر جاده های مكران نقش ترانزیتی ای فا
میكردند ،یكی بندر تیس در سواحل مكران و دیگری شهر ق صدار در مرز شمال شرق مكران در
توران بود .افضتتتلالدین كرمانی اهمیت تجاری تیس را در رابطه با نقش ترانزیتی آن اینگونه بیان
كرده است« :از آنجا مالهای وافر از عشور تجار و اجرت سفاین به خزاین پادشاه رسد و اهل هند
و سند و حب شه و زنج و م صر و دیار عرب از عمان و بحرین را فر ضه آنجا ست و هر م شک و
عنبر و نیل و بقم و عقاقیر هندی و برده هند و حبشتتتی و زنگی و مخملهای لطیآ و ستتتادهای
پراگین و فوطهای دنبلی و امثال این طرایآ كه در جهان استتتت از این ثغر برند»(كرمانی:13۸3 ،
 .)109اگرچه این روایت مربوط به قرون بعدی ا ست ،گویای واقعیتی ا ست كه از قرون نخ ستین
استتالمی آغاز شتتده بود .روایت افضتتلالدین كرمانی راجع به تیس بیانگر وستتعت تجارت این
سرزمین بوده و ا شاره به تاجران متعددی دارد كه از سرزمینهای دورد ست جهت اهداف تجاری
به مكران میآمدند .در مورد قصتتدار آمده با آنكه كوچک بود ستتودآور و مورد توجه كاروانهای
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خرا سان ،فارس ،كرمان و شهرهای هند بود(مقد سی .)47۸ :1991 ،در واقع ق صدار حلقه ات صال
راههای مكران با راههای سیستان ،خراسان و سند بود.
در زمینه ترانزیت كاالها از طریق مكران ،بخ شی از اقالم صادراتی كرمان و سی ستان نیز از این
م سیر از طریق بندر تیس به ك شورهای دیگر صادر می شد .احتمال میرود در سدههای نخ ست
استتتالمی بخشتتتی از گندم ستتتیستتتتان از طریق بندر تیس به تجار ستتترزمینهای دیگر فروخته
می شد( سایكس .)147 :13۶3 ،از نظر هولدیچ بندر تیس در آن زمان به مثابه بندر تجاری كاالهای
تجاری سی ستان مح سوب می شد) .(holdich, 1896: 397كاالهایی نیز از هند و مناطق دیگر از
طریق راههای مكران به كرمان ،سی ستان و حتی خرا سان و نی شابور میر سید .با سورث بر این باور
است به منظور تأمین مواد اولیه منسوجات نیشابور كه در آن زمان از صنایع با اهمیت جهان اسالم
بود ،پنبه هندی را از طریق گرم سیرهای جنوبی ایران و مكران به نی شابور میر ساندند(با سورث،
 .)152 :13۶2به نظر میرستتد بخشتتی از این كاالهای تجاری از هند بوده كه از مستتیر مكران به
نیشابور و كرمان میرسید.
 -6کارکرد دینی و فرهنگی راههای مکران
با آنكه چگونگی شنا سایی ،احداث و نگهداری راهها و جادهها از كهنترین زمانها بی شتر با
اهداف سیا سی ،نظامی و اقت صادی صورت میگرفت ،در كنار آن از راهها و جادهها در زمینههای
دیگر از جمله مستتائل فرهنگی ،دینی ،علمی و غیره نیز استتتفاده میشتتد .از اشتتارههایی كه دربارۀ
م ساجدِ جامع و رباطهای موجود در شهرهای مختلآ مكران شده ،چنین دریافت می شود ا سالم
در آن سرزمین به مرور دین غالب اهالی مكران شده است(فروزانی .)1۸۸ :1391 ،با اسالم آوردن
اهالی مكران و حتی سند ،راههای مكران اعم از آبی و خ شكی تنها م سیری بود كه امكان تردد را
برای مبلغان مذهبی ،زایران خانه خدا و محصتتتالن علوم مختلآ كه به حجاز و عراق رفت و آمد
میكردند ،فراهم مینمود .متأستتتفانه در گزارش منابع موجود ،از جریان این ستتتفرها مطلبی باقی
نمانده ،فقط اشارههای مختصری در چچ نامه راجع به این موضوع شده است(كوفی.)۸9 :13۸4 ،
از خصتتوصتتیاتِ دیگر دینی و مذهبی مكران در قرون اولیه استتالمی این بود كه با رانده شتتدن
خوار به مناطق شرقی سرزمینهای عالم اسالم ،عدّهای از آنان در مكران پناه گرفتند و به فعالیت
مشغول شدند(حبیبی )۸۸3 :1345 ،به نظر می رسد به خاطر موانع و مشكالتی كه در مسیر راههای
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منتهی به مكران وجود داشتتت ،كار تعقیب خوار برای خالفت مركزی مشتتكل بود .مشتتكالت و
موانع راههای مكران حتی منجر به نفوذ مبلغان اسماعیلی مصر از مسیر دریا به مكران گردید .موانع
طبیعی و ان سانی موجود بر سر راههای مكران در واقع مانع از مقابله جدی حكومتهای ایرانی و
خالفت عباستتی با مبلغان استتماعیلی در این ستترزمین میشتتد .از طرفی نیز راههای دریایی مكران
امكان تردد داعیان استتماعیلی به مكران و حتی ستتند را فراهم مینمود .به دنبال چنین شتترایطی
اسماعیلیان به راحتی توانسته بودند در مكران و سند نفوذ پیدا كنند .مقدسی در قرن چهارم در این
باره چنین گزارش داده« :شتتنیدهام كه امروزه در مكران به نام مغربی خطبه میكنند و در مولتان نیز
برای فاطمی خطبه میكنند و جزیه و همه پیشكشها و فر ستادگان به م صر روان ا ست»(مقد سی،
 .)4۸5 :1991پس از آنكه فتوحات عربهای مستتلمان در ستتند گستتترش یافت و به تدریج اهالی
آنجا به استتالم روی آورده و جمعیتهای استتالمی در آنجا استتتقرار یافتند ،اهالی آن دیار نیز برای
سفر حج و تحصیل دین از مسیر راههای مكران به حجاز و مراكز دینی و علمی عالم اسالمی رفت
و آمد میكرد ند(كوفی .)۸9 :13۸4 ،راه ورود مبل غان دینی به ستتت ند نیز از طریق راه های مكران
صتتورت میگرفت .از این جهت راههای مكران در زمینه مستتایل دینی ،علمی و فرهنگی نیز نقش
فرامنطقهای دا شتند .عالقه به ا سالم و سفر به سرزمین حجاز بنا به بع ضی روایتها از آغاز ظهور
اسالم اندك اندك در میان هندیان آغاز شده بود .در این باره روایت شده :چون مردم سراندیب از
جریان بعثت اطالع یافتند مردی دان شمند به ق صد عرب ستان فر ستادند كه در مكران وفات یافت و
خدمتكار او به عربستان رسید .وی پس از بازگشت احوال مسلمانان را برای ایشان بازگفت(حبیبی،
 .)725 :1345این روایت ممكن استتت چندان قابل اعتماد نباشتتد ،اما چنین ستتفرهایی پس از آغاز
فتوحات اسالمی در هند طبیعی مینماید.
یكی دیگر از كاربرد راههای مكران در سدههای نخ ست ا سالمی ،مهاجرت برخی از زرت شتیان
ایران به هندو ستان از این م سیر بود .در جریان ا سالمپذیری ایرانیان در سدههای نخ ست ا سالمی،
عدهای از معتقدین واقعی زرتشت كه از گرویدن به اسالم امتناع میورزیدند ،تن به مهاجرت دادند
و به نقاط دیگری در ایران یا به هندوستتتان كوچیدند(البالذری .)37۸ :19۸۸ ،در منابع ستتدههای
نخست اسالمی از زرتشتیانی یاد شده كه از كرمان از طریق دریا به سواحل هندوستان كوچیدند و
بعدها جمعیت پار سیان هند را ت شكیل دادند .البته با غلبه ا سالم در میان مردم ایران ،زرت شتیان از
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لحاظ روحی خودشتتتان را در حالت انزوا احستتتاس میكردند و همین حالت انزوای آن ها و نه

سختگیری و فشار مسلمین سبب شد كه به هندوستان مهاجرت كنند(زرینكوب.)31 /2 :13۸0 ،

تصویر  :1نقشه شهرها و راههای مكران در سدههای نخست اسالمی
(طراحی توسط نگارنده با اقتباس و اضافاتی از نقشه مكران در جغرافیای تاریخی سرزمین-
های خالفت شرقی از لسترینج)
 -7نتیجه
راه ها و جاده های مكران در قرون اولیه استتتالمی با اندك تغییراتی تقریبا راه ها و جاده هایی
هستند كه امروزه شهرهای مكران را به یكدیگر و مناطق پیرامونی آن مت صل می سازند .در هر یک
از دوره های تاریخی با توجه به چگونگی اداره مكران ،ارتباط حاكمان مكران با دولتهای مركزی
ایران و مناستتتبات میان ایران و هند ،راه های مكران عالوه بر كاربردهای داخلی ،نقش منطقهای و
بینالمللی نیز ایفا مینمودند .در قرون نخستتتین استتالمی مناستتبات ستتیاستتی ،نظامی ،مذهبی و
اقتصتتادی مراكز خالفت با حوزه ستتند ،منجر به رونق گرفتن راههای زمینی مكران شتتده بود .از
طرفی ارتباطات گستتترده تجاری بنادر خلیج فارس مانند :بصتتره و ستتیراف با بنادر هند و چین و
كشورهای حوزه دریای سرخ ،به اهمیت سواحل مكران افزوده بود و راههای دریایی مكران در این
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مقطع زمانی در زمینه اقتصتتادی و تجاری اهمیت زیادی داشتتتند .تاریخ گذشتتته مكران نشتتان داده
استتت مادامی كه موانع انستتانی و طبیعیِ راههای مكران با تمهیدات خاصتتی به حداقل رستتیده،
جادههای مكران بهترین م سیر برای روابط متعدد بین ایران و هند و حتی دیگر ك شورهای ساحلی
خلیج فارس ،دریای عمان و اقیانوس هند مح سوب می شد .در قرون نخ ستین ا سالمی تا حدودی
تمهیدات امنیتی و تداركاتی در حوزه راه های دریایی و زمینی به كار گرفته شتتتده بود و راه های
مكران در ابعاد متعدد نظامی ،سیا سی ،اقت صادی ،تجاری ،دینی ،فرهنگی و غیره در منا سبات بین
ایران و هند ایفای نقش مینمود.
 -8منابع
-1ابن الحوقل ،صوره االض .بیروت :دار صادر.193۸ ،
-2ابن خردادبه ،المسالك و الممالك .وضع مقدمه و هوامسه و فهارسه محمد مخزوم ،بیروت:
داراالحیا التراث العربی.19۸۸ ،
-3ابن رسته ،احمد بن عمر ،االعالق النفیسه .چاپ دوم ،ترجمه حسین قره چانلو ،تهران :امیركبیر،
.13۸0
-4االصطخری ،ابواسحق ابراهیم ،المسالك و الممالك .القاهره :الهیئه العامه لقصورالثقافه.2010 ،
-5بارتولد ،واسیلی والدیمیروویچ ،تذکره جغرافیای تاریخی ایران .چاپ سوم ،ترجمه حمزه
سردادور ،تهران :انتشارات توس.13۸۶ ،
-۶باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم ،یعقوب لیث .تهران :انتشارات ابن سینا.1353 ،
-7باسورث ،كلینورد ادموند ،تاریخ غزنویان .جلد اول ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :انتشارات امیر
كبیر .13۶2 ،
 -۸البالذری ،ابوالحسن احمد بن یحیی ،فتوح البلدان .بیروت :دار و مكتبه الهالل.19۸۸ ،
-9بیهقی ،محمد بن حسین ،تاریخ بیهقی .جلد اول ،مقدمه ،تصحیح ،تعلیقات و توضیحات محمد
جعفر یاحقی ،تهران :انتشارات سخن.13۸۸ ،
-10جیهانی ،ابوالقاسم بن احمد ،اشکال العالم .ترجمه علی بن عبدالسالم كاتب ،مقدمه و تعلیقات
فیروزی منصوری ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.13۶۸ ،

1

نقش راههای مَکران در مناسبات ایران و هند در سدههای نخست اسالمی

| 185

-11حبیبی ،عبدالحی ،افغانستان بعد از اسالم .جلد اول ،كابل :انجمن تاریخ افغانستان.1345 ،
 -۱۲حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،چاپ دوم ،تصحیح و حواشی مریم میراحمدی و
غالمرضا ورهرام ،تهران :انتشارات دانشگاه الزهرا.13۸3 ،
-13حسن ،هادی ،کشتیرانی ایرانیان .ترجمه امید اقتداری ،تهران :به نشر.1371 ،
-14خیراندیش ،عبدالرسول« ،تیس» ،دانشنامه خلیج فارس ،جلد اول ،صص  ،357 -355تهران:
بنیاد دانشنامه نگاری ایران.1394 ،
-15زرینكوب ،عبدالحسین ،تاریخ مردم ایران .جلد دوم ،تهران :انتشارات امیركبیر.13۸0 ،
-1۶سایكس ،سرپرسی ،سفرنامه سایکس یا ده هزار میل در ایران .ترجمه حسین سادات نوری،
تهران :انتشارات لوحه.13۶3 ،
-17سید سجادی ،سید منصور ،باستانشناسی و تاریخ بلوچستان .تهران :سازمان میراث فرهنگی،
.1374
-1۸سیرافی ،سلیمان ،سلسله التواریخ یا اخبار الصین و الهند .گردآوری و اضافات ابوزید حسن
سیرافی ،ترجمه حسین قرچانلو ،تهران :انتشارات اساطیر.13۸1 ،
-19شفر« ،باستانشناسی بلوچستان» ،دانشنامه جهان اسالم ،جلد چهارم ،تهران :بنیاد دایره المعارف
اسالمی ،صص  ،13۶-13۸تهران.1377 :
-20طبری ،ابی جعفر محمدبن جریر ،تاریخ الطبری تاریخ االمم و الملوك .بیروت :منشورات
محمد علی بیضون ،دارالكتب العلمیه.2005 .
 -21فروزانی ،ابوالقاسم« ،جغرافیای تاریخی مکران» ،پژوهشهای علوم تاریخی ،دوره  ، 4شماره
 ،1صص  ،173-1۸9تهران.1391 :
 -22قدامه بن جعفر ،الخراج و صناعه الکتابه .شرج و تعلیق الدكتور محمد حسین الرشیدی ،بغداد:
دارالرشید للنشر.19۸1 ،
-23كرمانی ،افضل الدین ابوحامد ،مجموعه آثار افضل الدین ابوحامد کرمانی ،به كوشش محمد
صادق بصیری ،كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر كرمان.13۸3 ،
-24كوفی ،علی بن حامد ،چچ نامه .تصحیح عمر بن محمد داود پوته ،تهران :اساطیر.13۸4 ،

| 186

دو فصلنامه مطالعات شبه قاره سال12شماره  39پاییز و زمستان1399

-25لسترنج ،گای ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمه محمود عرفان ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.13۸3 ،
-2۶ماركوارت ،یوزف ،ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس .ترجمه مریم میراحمدی ،تهران:
انتشارات طهوری.13۸3 ،
-27مقدسی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم .الطبعه الثالثه ،قاهره:
مكتبه مدبولی.1991 ،
-2۸الیعقوبی ،احمد بن اسحاق ،البلدان .محقق محمدامین الضناوی ،بیروت :دارالكتب العلمیه،
.2001
29-Holdich. T. H. “notes on Anciet and Mediaevel Makran”. The
Geograpical Journal. vol. 7. No.4. pp 387- 405, APR., 1896.
.

