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 :تقدیم به

اولین شهرسازان مدرن جهان، اولین جراحان چشم و دندان و اولین  بلوچ، •
 مخترعان خط 
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 را شکست دادند اسکندر مقدونی و تیمور جهانگشا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 فهرست: 

 
 9......................................................................................... مقدمه

 

 )74-13فصل اول: نژاد بلوچ (

 15 .................................................... مکران نام تاریخی سرزمین بلوچستان
 15 .......................................................................... وجه تسمیه مکران 

 18 ................................................................... جغرافیای تاریخی مکران
 20 .............................................................................. ریشه نام بلوچ 
 23 .............................................................................. ریشه نام کوچ 

 26 ........................................................................ اهمیت تاریخی کیچ 
 29 ........................................................................ انزبان باستانی مکر 

 33 ............................................................................. خواستگاه بلوچ
 43 ............................................................................ نژاد کوچ و بلوچ

 52 .............................................................. "سگزی" در شاهنامه فردوسی
 58 ........................................................ دو سوی بلوچستان یها امپراتوری

 60 ......................................................... سکاهای هند و مکران و سکستان
 65 .................................................... ات سکاها با پشتون ها و بلوچهااشتراک

 

 )131-75( ستان بلوچ تمدن: دومفصل 

 77 .................................................................... بلوچستان پیش از تاریخ 
 77 .......................................................................... هیوالی بلوچستان

 81 ................................................................... یومویژگی های بلوچی تر
 82 .............................................................. سنگواره های یافت شده دیگر

 83 ......................................................... چرایی انقراض هیوالی بلوچستان
 83 ........................................................................... های باستان دوره

 85 ........................................................... سنگ نگاره های ناهوگ سراوان
 86 ................................................... مهرگره بلوچستان کهنترین شهر جهان



8 
 

 100 ........................................................................ تمدن مگان و ِملوها
 105 ................................................................... یرفت)تمدن هلیلرود (ج

 109 ......................................................... نخستین خط جهان در بلوچستان
 112 ......................................................................... تمدن شهرسوخته

 115 ................................................................... ُدر سوخته -ستکگین ُدر
 116 ............................................................... کوه سوخته  –سوتکگین کوه 

 116 ..................................................................... تمدن کانازبون، ارمیل 
 118 ................................................................................ تمدن بمپور

 120 .......................................................... در بلوچستان شکست ابرقدرتها
 121 .................................................................. سمیرامیس ملکه آشوری

 123 ................................................................ امنشی شکست کورش هخ
 125 .................................................................. شکست اسکندر مقدونی

 128 ..................................................... نا کامی و عقب نشینی اردشیر بابکان
 129 ................................................................. شکست تیمور جهانگشای 

 132 ...................................................................................... منابع:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

   مقدمه 

سـومری ها آنها را بلوچسـتان هسـتند که    هزار سـاله 9  سـاکنان قدیمی و باسـتانی  مردم بلوچ  
اـکا" . و ـها "مـگان" می خواـندـند و یوـنانی"مَ  اـکا بوده از کی" و ایرانی ـها "ـم ــتر ـم ـنام مکران ـکه پیشـ
کی رفته رفته پس و کی و مییافته اسـت، نام مکی های سـاکن این سـرزمین شـهرت و کی یا میم

ــاهان و امپراتوری ها به  ــادی و ورود برخی ش ــی و اجتماعی و اقتص ــیاس از تحوالت مختلف س
اثیر ـپذیری ـهای ـــبک زـندگی و ـت ـــعاب ـها و تغییرات در سـ انی،  منطـقه مکران  و ایـجاد انشـ زـب

، مرکز و غرب مکران   فرهنگی از همـسایگان در بین ـسه محور عمده ـساکنان ـشرق اجتماعی و
 در کنار باقی مانده اســت.  "بلوچتنها "و ســپس  تغییر یافته  ، رفته رفته نامشــان به کوچ و بلوچ  

هرت یافت رزمین نیز در قرون اخیر به بلوچسـتان ـش اکنان، نام این ـس تتغییر نام ـس . در این ه اـس
یر پایگاه سـکونتی مهمی های اخمیان  تحول نام کوچ از "کیچ" بوده که در دوره باسـتان تا قرن

ـــتان بوده ــرق بلوچسـ ــد در مرکز و شـ  و ـنام بلوچ از "ـگدروچ"  و ـگاهی مکران کیچ خواـنده میشـ
 .که توسط یونانیان به منطقه غرب مکران اطالق میشدمنشعب شده 

ه ل اینـک ه دلـی ان ـب ـــت ه ای کم آب، گرم و خشــــک همواره بلوچسـ انی منطـق اـب اطق  و بـی و مـن
انی و تـپه ای و در  ـــت ـــعب العبور بی آب و علف کوهسـ ارـیک و بشـــدت صـ بوده کمتر ه ـهای ـب

ــت و مـهاجرت ـهای درونی بلوچـها نیز طی هزارـها  مـهاجرانی از بیرون ـبه خود ـجذب کرده اسـ
ــت. برخی مـهاجرت ـها ــتر در درون مـحدوده جغرافـیایی ـتاریخی مکران بوده اسـ ــال بیشـ ی سـ

 یورشهاییا    توسط امپراتوری ها و  عامل خارجی داشته همانند سربازگیری برای جنگها  بلوچها،
ــ  ــایـگانـش ــده ـهای اخیر  ـبه مـناطق همسـ نیز   انمـهاجم و قلع و قمع بلوچـها، اـما بلوچـها در صـ

به شــمال افغانســتان و شــمال خراســان و    مهاجرت های زیادی داشــته اند. از جمله مهاجرت
ی آن سوی کرمان و بندرعباس، مهاجرت به سند و هند، و مهاجرت ایران، مهاجرت به شهرها

 است. این مهاجرت ها عوامل مختلفی داشته های دریایی به آفریقا و کشورهای عربی که



10 
 

بلوچسـتان دوره باسـتان یکی از مناطق معروف و مطرح و آباد بوده که هندی ها و سـومری ها 
چ باـستان کـشتی های بزرگی می ـساختند، و از چین همواره با آنها در تجارت بودند، مردمان بلو

و بدخـشان  تا بین النهرین برای تجارت می رفتند. بلوچـستان اولین ـشهر مدرن جهان در طول 
هزار نفر جمعیت داـشته که کل مـصر با  25که در آن دوره   تاریخ را در دل خود جای داده اـست

تفاده خط مربوط به بلوچـستان اـست که ، اولین آثار از اـس تمام عظمتش چنین جمعیتی نداـشته
ــت. ــومری ها بوده اس ــد الهام بخش س ــم، اولین عمل  به نظر می رس اولین عمل جراحی چش

هزار ســال قبل که هنوز مردم از زندگی شــهری  9جراحی دندان مربوط به بلوچســتان اســت.  
ایی نمی دانسـتند شـهر مدرن مهرگره وجود داشـت، با کانال کشـی فاضـالب شـهری، خانه ه

محکم و زیبا، بازارهای تجاری، سـفالگری، کاربرد پنبه و دوخت لباس و بافتن پارچه، اسـتفاده 
ــکی هـمه و هـمه خبر از تـمدنی  ــان برای ـکاربردـهای پزشـ ــتخوان حیواـنان و تیز کردنشـ از اسـ
ــال پیش مـیدـهد. این منطـقه چـنان معروف بوده ـکه ـــتان هزاران سـ ــگـفت انگیز در بلوچسـ  شـ

بابلی و ســـومری بارها در کتیبه های خود از مکران و تجارت با مکران و   پادشـــاهان باســـتانی
ــحـبت کردـند ــاـهان مکران صـ ــاه مکران برای کـمک ـبه  جـنگ و نبرد ـبا شـ ا ـجایی ـکه ـپادشـ ـت

ان  ـکه همپیـمانش بودـند ارتش اعزام کرده بودایالمی ـــت اسـ اهمـیت  هـمه این مواردـکه  ـهای ـب
مدن باسـتانی بلوچسـتان در اثر جنگ ها رفته رفته از مکران باسـتان را نشـان میدهد. اما این ت

ــوتکگین در،  ــوخته" دارند. س ــتانی اش واژه "س ــهر باس ــه ش ــتکم س ــتان دس بین رفت، بلوچس
که بیانگر هجوم بی   ـسوتکگین کوه، ـسوتکگین ـشهر (ُدر ـسوخته، کوه ـسوخته، ـشهر ـسوخته)

 ای خانمانسوز است.امان دشمنان به این سرزمین و نابودی این شهرها در اثر جنگ ه

تان اهمیتش کمتر ـشده و تمدن  به نظر می رـسد در هزاره آخر پیش از میالد، رفته رفته بلوچـس
ها و های شـکوهمند به مناطق دیگری در داخل و اطرافش منتقل شـدند. شـاید در کنار جنگ

 بوده اسـت، بلوچسـتان به دلیل  دلیل عمده کمبود عنصـر آباز بین رفتن شـهرهای مهمش ،  
آزار دهنده   و کمبود آب در بسیاری از مناطقش است  فوق العاده گرم و خشک  ای  منطقه  اینکه
از این   بود و  ـشده  برای اـسکان و زندگی  کوچ نـشینان دورههای باـستانی  ، کمتر محل توجهبوده
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بیـشترین اـستقالل را در خود بعدها که مهاجرت های زیادی از ـشمال و غرب ـصورت گرفت   رو
 و پراکندگی جمعیتی کمبود جمعیت و ـسختی زندگیبخاطر  از ـسوی دیگر  حفظ کرده اـست اما 

و به شـکل پادشـاهی های منطقه ای اداره   توانایی الزم برای شـکل دهی امپراتوری را نداشـت
ــد ــایگان  امپرمیش ــت هم  ،  همس راغب نبودند این منطقه جغرافیایی را به عنوان چندان  یالیس

ــاهی   ــاهنش ــاله را در عکسدر نظر بگیرند.  یک پایتخت ش ــتان و   این مس منطقه کنونی افغانس
می  ـشرق بلوچـستان در نزدیکی ـسند و منطقه نیمروز به خاطر وجود آب و کـشاورزی در گذـشته  

کشـورهای توجه تهاجمی بیشـتر    مورد،  معیت متمرکزج به دلیل وجود  این مناطق  بینیم ، یعنی
 قدرتمند بوده اند.

از تنگه هرمز تا بلوچســتان   به دلیل افزایش روز افزون موقعیت ژئوپلیتیکی    های اخیردر صــده
کراچی و بخاطر ثروتهای ســـرشـــار معدنی و زیر زمینی و زیر دریایی به محلی برای نزاع تبدیل 

ـشتر می ـشود. با پیـشرفت علم و تکنولوژی و ـصنعت در جهان حل ـشده و روز به روز اهمیتش بی
تان با  ایه بلوچـس ورهای عربی همـس ت، کـش ده اـس ان ـش کل آب و برق و امکانات رفاهی آـس مـش

های بایر و خشـک کویری را تبدیل به بهشـت روی زمین اسـتفاده از فناوری های مدرن، بیابان
در صورت ایجاد نیست این مشکل بلوچستان    یک نگرانی برای توسعهکردند و دیگر کمبود آب 

برای مرتفع خواهد شــد،    ها و به دســت گیری اداره ســرزمین خودبلوچتوســط  یک توجه ملی  
به خود بازگردند و توانایی های ذاتی خود را وارد رســیدن به چنین خواســته ای مهم اســت که  

 میدان کنند نه انتظار از دیگران که برای آنها کاری بکنند. 

 موشک  تاریخنگاران دوره های اخیر که عمدتا بلوچ نبوده و انگیزه های سیاسی را محل پرتاب
ــی ا  ــتان کردند بخش ــرزمین بلوچس ــوص بلوچ و س ــلایده ها  و افکار و نظریات در خص  ز معض

شـــدند که تاریخنگاری برای این ســـرزمین باســـتانی و توجه عمیق به   تضـــعیف باورهای ملی
گذشـــته برای ســـاخت آینده ، همت مضـــاعف مردم بلوچســـتان را می طلبد تا بدور از هر نوع 
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 ی برایســـیاســـی و خارجی بلکه با اتکا بر حقایق موجود آســـیب شـــناســـی درســـت  ایدئولوژی
 برنامه ریزی کنند. هابرای فردا و بلوچستان داشته مشکالت 
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 مکران نام تاریخی سرزمین بلوچستان 

ناخته میشـد و همچنان این    رزمین مردم بلوچ در تاریخ به نام مکران ـش بلوچسـتان موطن و ـس
" Makran) و در تلفظ قدیمی "Makkoranاســت. مّکران در تلفظ بلوچی (اســم باقی مانده  

ـــتانییکی از  ــت ـکه  ـنام آن در ـقدیمی ترین کـتب ـتاریخی ـکه ـبه پیش از   مـناطق ـباسـ جـهان اسـ
ـسال پیش از میالد  425هرودوت مورخ یونانی که  میالد مـسیح بر می گردند ذکر ـشده اـست.  

هرت دارد  و اثر وی قدیمی ترین اثر تاریخی و یکی از  یح فوت کرده و به عنوان پدر تاریخ ـش مـس
هیچ نویـسنده تاریخ ـشناـسی برای  ومحـسوب میـشود    تاندر خـصوص تاریخ باـس مهمترین منابع  

ها» روایت تاریخ باســتان و پیش از میالد از آن مســتغنی نیســت مکران را  مســکن قوم «موکی
 )  192،ص1389یا«ماکاها» عنوان کرده است.( هرودوت، 

مدن الکس ووف و ریچارد بالکویل در کتاب مروری بر تمدن های باسـتانی ، مکران را یکی از ت
 ,Exploring Ancient Civilizations-  By Alex Woolfهای باســتانی نام برده اند. (

Richard Balkwill( 

 

 وجه تسمیه مکران 

مکران از نام ـساکنان اـصلی آن که با همین نام بودند ـشهرت یافته اـست چنانکه بارتولد تاریخ    
نگار معروف روسی درباره وجه تسمیه مکران مینویسد: «مکران مشتق از نام یک قوم دراویدی 

ها به آنان ماکای یا موکای میگفتند. بنابراین مکران اسـمی نیسـت که قومی از اسـت که یونانی
) این مساله را آلفونس 203ص ،1308  این سرزمین گذاشته باشند» ( بارتولد،  یقوام آریایی رو ا 

ها ســاکنان بومی شــبه قاره هند پیش از آریایی ها ینیز تاکید می ورزد. وی می گوید که دراوید 
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 ،1348 . (آلفونس،1بودند. پس از ورود آریایی ها، آنان با دراویدی های تیره پوســت درآمیختند
 )  237ص

در مورد ـسکونت تاریخی دراویدی ها در این منطقه نویـسندگان بـسیاری نوـشتند. همچنین بنا    
ــاکـنان اولـیه مکران «مـکه ـهای» دراوـیدی و «ـپاریـکانیوي ــیلیـنگ، سـ ـها» بودـند. ( ـبه گفـته کسـ

 )503ص، 12ج  دایرة المعارف بزرگ اسالمی بلوکباشی،

نام این منطقه بر اســاس ســاکنان آن شــهرت یافته   از جمله اســناد دیگری که نشــان می دهد
مطلب در دایره المعارف بزرگ اســالمی اســت که میگوید: در دوره ســاســانیان به طور کلی این 
ناحیه را «کوسون» میگفتند که احتماًال از کلمه گوشان، کوش و کوس (کوچ) که نام قومی در 

( بلوکباشــی، دایرة   2د، گرفته شــده بود.زیســتن- ها در این ناحیه میشــرق بوده و پیش از بلوچ
  )503، ص12المعارف بزرگ اسالمی ج 

کلمه کوچ در کنار بلوچ در ـشاهنامه نیز ذکر ـشده اـست، ـشاهنامه که یکی از قدیمی ترین منابع 
ــتانی  ــت زمانی که به وقایع پیش از میالد و دوره های باس ــتان اس ایرانیان برای بیان تاریخ باس
پیشـدادیان، کیانیان و سـاسـانیان اشـاره می کند از قبایل کوچ و بلوچ اسـم می برد که سـاکنان 

 
غیر آریایی هایی که با آریاییها در ارتباط بودند  در ریگ ودا داسه یا دسیو خوانده می شدند. برخی از آنها   . 1
وست تیره ای داشتند و ناشمرده صحبت می کردند اینها احتماال دراویدی ها بودند . اما موضوع رنگ پوست پ

بسیاری از پژوهشگران نمی پذیرند.یکی از دالیلی که ذکر می کنند این است که اصطالحات آریه  متفاوت را 
ورنه، و داسه ورنه (ورنه: رنگ) که بر مبنای آن نظریه تیره پوست بودن اقوام بومی هند شکل گرفته است اساسا  

زبان ها و آئین های مختلفی  به رنگ پوست اشاره ندارند بلکه این واژه ها به گروه های فرهنگی مختلف که 
 داشتند اطالق می شده است. 

. کوسون به کیچ منطقه تاریخی در مکران اشاره دارد و این دیدگاه نیز درست نیست که بلوچها مهاجرانی   2
هستند که بعدا به منطقه مکران وارد شدند و در کنار کوچ ها سکونت اختیار کردند در این خصوص در مباحث  

 کتاب بحث شده است. جلوتر 
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مکران بودند و شـاهی بزرگ معروف به شـاه مکران داشـتند که شـاه مکران به دسـت کیخسـرو 
 فرزند سیاوش در جریان یک جنگ کشته می شود.

طقه به سـاکنان بومی اشـاره می محققان و تاریخنگاران عرب نیز در مورد وجهه تسـمیه این من
اب المیم  دان ـب اقوت حموی در معجم البـل د. ـی ه آن داده اـن اوت ـکه رنگی دینی ـب ا این تـف د ـب کنـن
مکران نوشـته اسـت که اصـل کلمه مکران به "مکران بن فارک بن سـام بن نوح" بر میگردد که 

 م وی تبدیل شد. او در منطقه ای بین سرزمین فارس و هند سکونت کرد و اسم منطقه به نا

ــت.(  ــتان» آمده اس ــتان» یا «موکرس ــکل «مکرس ــیر بابکان نام این ناحیه به ش در کارنامه اردش
 )  17ص ،1369مشکور، 

اســت و مشــخص می شــود که این نام تاریخی   باســتانیبر می آید که مکران یک اســم   چنین
از مهاجرت آریایی ها منطقه بوده اـست و همچنین نام مکران پیش  باـستانی  برگرفته از ـساکنان  

 به ایران کنونی وجود داشته و ریشه آریایی ندارد.

در کشـور کامرون   Makaهمچنین در بررسـی ها متوجه شـدم که یک گروه اقلیتی به نام ماکا 
آفریقا نیز زندگی می کنند که زبانـشان با بقیه مردم آن منطقه متفاوت است و مهاجر آن منطقه 

ـکه این مردـمان نیز از جمـله مکرانی ـها بودـند ـکه در اثر حمـله و یورش بوده اـند، این گـمان وجود  
مهاجمان و یا بخاطر دالیل معیشتی به قاره آفریقا رفته باشند کما اینکه هم اکنون گروه زیادی 
ــرق آفریقا زندگی می  ــورهای ش ــا کش ــورهای مختلف آفریقایی خصــوص از مردم مکران در کش

 ند.ه و هستدریانوردان قدری بودها ساکنان دریا و کنند، بلوچ
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 جغرافیای تاریخی مکران 

ود، از  ناخته می ـش از منابع یونانی چنین بر می آید منطقه ای که اکنون به عنوان بلوچسـتان ـش
ــمال تا  ــهر بندری کراچی و از ش ــند تا کارمانیا (کرمان) از تنگه هرمز تا ش رود ایندوس یعنی س

( زرنگ ـسیـستان) از جنوب دریای مکران ـسابقا در تاریخ به عنوان آراخوزیا (قندهار)  و درنگیانا  
 حدود جغرافیای مکران شناخته میشد.

ــرقیترین بخش آنرا که از غرب به   ــته اند: شـ ــه بخش دانسـ ــامل سـ منابع یونانی مکران را شـ
مکران) ختم میشـد، اوریتایی یعنی   -رودآرابیوس (رود سـند) و از جنوب به دریاي اریتره(عمان

ــرزمین اوریتان ــتادگی   همان مردمان بلوچیها میگفتند. آنان  س ــکندر ایس بودند که در برابر اس
ــکندر در هنگام عبور از این منطقه از آنجا با نام «اراباه» یاد کرده  ــردار اسـ کردند. نئارخوس سـ

ــت.(  ) اوریـتایی و اراـباه را میتوان اینگوـنه نیز 223صرائین، اسماعیل، دریانوردی ایرانیان،  اسـ
ریاي اریتره و اراباه سـرزمینی در مجاورت رود تفسـیر کرد؛ اوریتایی به معنی سـرزمینی در کنار د

ــد. بخش دوم منطـقه  ــت ـبه نظر میرسـ آرابیوس، ـکه ـبا توـجه ـبه موقعـیت جغرافـیایی آنـجا درسـ
) به معنی فارســـی ماهیخوران دانســـته اند. و   Ichthyophagiســـاحلی که آنرا ایختیوفاجی (

 از ســاحل بود، گدروزیا میبخش ســوم را که شــامل نواحی داخلی و صــحراها و بیابانهای دور  
 گفتند.

می توان این تقـسیمات یونانی ها  برای آن دوره را به ـسه گروه عمده در بلوچـستان تقسیم بندی 
ـــمالی،  ــرق، مکرانی در جنوب و ـگدروزی در نواحی غربی و شـ کرد ـبه ـنام ـهای اوریـتایی در شـ

ا خرده فرهنگـها ــت یمجموـعه ـهایی ـب اریخی، متـفاوت اـما یکســـان. چرا ـکه ـبه اسـ ابع ـت ـناد مـن
هویت خود را حفظ کرده اسـت این نسـبت به بقیه مناطق بیشـتر  بلوچسـتان در تمام این سـالها  

تقـسیمات عمده باقی مانده از منابع یونانی نـسبتا با ـشرایط کنونی و لهجه های متفاوت زبانی و 
 دراویدی)( براهویخرده فرهنگ های موجود تطابق هایی دارد، همانند مکرانی و سرحدی و 
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ــیا   ــتان به نام گدروسـ  شـــهر آریان،    ییاد  می کردند و حت  Gedrosiaیونانیان از غرب بلوچسـ
و یا شاید پهره   بوده  بمپور  منظور  احتماال که  پهره  همان  یعنی   است کرده  یاد"  پورا " را  آن معروف

اـست. دلیل اینکه بخش غربی بلوچـستان گدروـسیا   خود یک ـشهر باـستانی بوده ک از بین رفته
خوانده میشـد آنجاسـت که پلوتارك مینویسـد : اسـکندر در هنگام برگشـت از هندوسـتان بیابان 

پایان اینکه وارد "گدروزیا" شـــد، گدروزیا در  کناره دریای ماکا را ظرف شـــصـــت روز طی نمود تا  
رودخانه، که دارای و حوزه هلیلرود   منطقه بمپور    احتماال منطقه ناهوگ ســراوان یابیابان یعني  

 وفور  حد  به  چیز  همه  آنجا  در  گوید  پلوتارك که   خصــوصــا  نخلســتان و قلعه و اســتراحتگاه بود
ــاهان و – بود ــاعدت  گونه  همه حکمرانان و  ش ــکندر و  کردند  مس ــلطنتی مقر  در  اس  گدروزی  س

 .پرداخت استراحت به مدتی

ــیان عالوه بر  ــتان هخامنشـ ــرزمین بزرگ یعنی چهاردهمین اسـ برپایه نظر هوردوت در این سـ
اند، یعنی دو ســـرزمین کنونی بلوچســـتان و زیســـتهســـکنه بلوچســـتان کنونی زرنگیان نیز می

 سیستان (افغانستان کنونی) یک منطقه مشترک بودند.

که چند کتاب در مورد تاریخ بلوچسـتان و سـفرنامه به این منطقه نوشـته دکتر محمود زند مقدم  
با   در مورد جغرافیای تاریخی بلوچـستان های ـسیاـسی  در گفتگو با موـسـسه مطالعات و پژوهش

در دوران باسـتان این دو منطقه یعنی سـیسـتان، سـیسـتان بزرگ " می گوید:  تایید این موضـوع
ـــتان (مکران ـتاریخی ــتم برای دـفاع از این ـتاریخی و بلوچسـ ــتگی ـبا هم بودـند و رسـ ) در پیوسـ

ــیاب می ــتان و مکران یک واحد فرهنگی و حتی گاه یک منطقه با افراس ــیس جنگد. در واقع س
 ".دادند. این منطقه ارتباطات قوی هم با کرمان و شهر جیرفت داردواحد سیاسی را تشکیل می

 )صاحبهم ،موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، (زند مقدم
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 ریشه نام بلوچ 

ـــته، کلـمه  ژه را ب موکلر" این وا  کتردر مورد واژه بلوچ "د  ـــیا دانسـ برگرفـته از واژه یوـنانی ـگدروسـ
ــت.  "بلوچ"که تبدیل به   "گدروچ"و   "گدروس" ــده اسـ ــهری به نام   شـ در جردوس (گردوس)   شـ

کوچ و بلوچ در آن زندگی می کردند وجود   در گذشته  منطقه ای که  نزدیک جیرفت  رودبار زمین
داشـته اسـت که یاقوت حموی در معجم البلدان بدان اشـاره کرده اسـت به نظر میرسـد این نام 

  3.استفاده نمی شوددیگر دیگر وجود خارجی ندارد. همانگونه که گدروزیا 

تغییر یافتن بلوچ از نام "گدروس" و "گدروچ" مدلل به این ـشاهد اـست که این نام در آثار یونانیان 
ــکندر   ــال   وجود دارد این نام پس از اینکه اسـ ــهرت   از این منطقه عبور کردق.م)   325(سـ شـ

و شــکســت   به ســختی های که اســکند در این مســیر راه دیده  یافت. دلیل آن نیز بر می گردد
ــت که    رهای که د ــت داد و درگیری های که با قبایل بلوچ داش ــکر خود را از دس ــتر لش در بیش

ــکر و  ــترین تعداد لش ــتان عبور کند و بیش ــت از بلوچس ــکرش توانس ــوم لش نهایت تنها با یک س
ـــتان ـکه از  یغـنایم ــت  ـبههـندوسـ ــت داددسـ ــرـبازان و  آورده بود را از دسـ و هزاران نفر از سـ

وضــوع تبدیل به بحث گســترده ای در بین یونانیان شــده و چهارپایانش هالک شــدند. این م
یونانیان پس ذکر ـشود خـصوـصا اینکه به کرات باعث ـشد که نام این ـسرزمین در تاریخ یونانیان  

ــالها به   ــرف ایران برای سـ ــلوکی نام  از تصـ ــتان   حکمرانی کردندامپراتوری سـ و از خیر بلوچسـ
 گذشتند.

 
 دکتر باستانی پاریزی نیز در مطلبی مربوط به برز کوه به این موضوع پرداخته است. .  3
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توسط لوسیس کشیده شده است. یونانیان به بخش  1823اسکندر در بلوچستان، که سال نقشه مسیر حرکت ساحلی 

 غربی بلوچستان "گدروسیا" می گفتند. 

 

ــتان بوده و  ــایگی بلوچس ــتان در همس کتاب حدودالعالم که مولفش در منطقه جوزجان افغانس
لقفص یوجد پیش از ـشاهنامه فردوـسی نوـشته ـشده می نویـسند: "وبین هذه المدن وبین جبل ا 

البلوص، مقیمون في الصــحراء، یمتهنون اللصــوصــیة والرعي، جریئون مصــاصــو دماء. وهم 
 کثیرون. وکان کسری قد حاول ابادتهم بشتی الحیل" 

] بلوچها هســتند، آنها صــحرا نشــین اند   بم ترجمه:  مردمانی اند میان این شــهرها [جیرفت و
ام و دامدار ان ت به غارت می زنند و خون آـش یروان) تالش دـس ری (انوـش یار زیاد اند، کـس د و بـس

) 100حدود العالم ص ه،   1419مجهول،  کرد با شـیوه های مختلف آنها را نسـل کشـی کند. (
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موضـوع قتل عام بلوچها هم در دوره انوشـیروان و هم در دوره کیخسـرو اتفاق افتاده اسـت که 
 فردوسی در اشعار خود ذکر کرده است. 

 می نویـسد:بلوچ را مردمانی متمدن معرفی می کند و   حدود العالم عکس  معجم البلدان اما بر
"طایفه ای باشـند چون اکراد و آنان را بالدی وسـیع باشـد میان فارس و کرمان در سـفح جبال 
ــد و قوم قفص (کوچ ) که طایفه ای  ــیار باشـ ــوکت و قوت و عدد بسـ قفص (کوچ ) و آنان راشـ

هٔ  قوت از هیچکس جز ا هـم د ـب د بیم بلوچ دیگرـن دارـن ان بلوچ و. ـن  ـچادرـهای و نعـمت صـــاحـب
ـــند  موئین ـــند مردم و  نزنـند راه  ایمنـند بلوچ از مردـمان و  ـباشـ ــد کس  ـبه آـنان اذـیت و  نکشـ  نرسـ

 م البلدان ذیل بلوص ) معج از" (قفص برخالف

 فردوسی می گوید: 

 دزدگه داشتند کوچ و بلوچ   -اندرآن ناحیت به معدن کوچ  

ا و کوچیعنی بلوچ  ه کوچـه ا در منطـق ارت ـه ارز) محلی برای یورش و ـغ ال ـب ا (برز کوه/ جـب ـه
  4داشتند.

َه. ق. وارد مکران شدند  گفتند که  در کوههای کرمان با اقوام  23مسلمانان عرب که  در سال  
فص و

ُ
 می  تایید را  موضـوع  این فردوسـی.  شـدند مواجه  بلوص  یا بلوچ بیابانگردی بنام کوچ یا ق

 :کند

 برفتند خنجرگزاران کوچ                   سروچ دشت  ز  و بلوچ  ز کوه

د و از بلوچ  ان فقط کوچ را ذکر کردـن ه کرـم برخی از مورخـان چون بالذری و طبری در منطـق
ــاکنان منطقه کرمان  تنها کوچ ها بودند  ذکری به میان نیاوردند. این احتمال وجود دارد که سـ

 
در بلوچی اصطالحی هست به نام "هول و چاپه" به نظر می رسد بخاطر خشکی و زندگی سخت در مکران .  4

د، و این زمانی اتفاق می افتاد که  مردم این ناحیه همواره به مناطق همسایه یورش برده و غنیمت جمع می کردن
 از سوی حکومت های شاهنشاهی سرزمینشان مورد تاخت قرار می گرفت. 
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ا بلوچ اریخی ـب ا هم بوده و خود را جزوی از هم می دـیدـند و اـما بـخاطر پیوـندی ـت ـها همیشـــه ـب
ـــیار محت ــال زـندگی و بسـ ــت ـکه این دو گروه از ـیک ـطائـفه بودـند ـکه در طی هزاران سـ ـمل اسـ

 تحوالت پیش آمده رفته رفته تفاوت هایی زبانی و رفتاری در آنها ایجاد شده است.  

ــت: "أما القفص ــته اس ــوع را ذیل کلمه قفص (کوچ) نوش فهم جبلیون ،  حدود العالم این موض
ائل لکل قبیلة منهم رئیس. وهم لصـــوص ورعاة مقیمون أســـفل جبل القفص؛ وهم ســـبع قب

اکن اند، هفت قبیله اند و  ومزارعون" تند که در دامه کوه قفص ـس اما کوچ مردمانی کوهی هـس
 هر قبیله آنها یک رئیس دارد، سارق، شبان و کشاورز اند. 

 کرمان اســت که در کنار  "جبال بارز"کوهی که حدود العالم و فردوســی بدان اشــاره می کنند  
 بوده و هست.ها مکران قرنها محل سکونت کوچ ها و بلوچ

همه اسـناد که قدیمی ترین کتب موجود اند و بیش از دوهزار و هزار سـاله اند و به مسـاله بلوچ 
ــن می کنـند که کوچـها و بلوچـها که از آنـها به نام های  ـــتان پرداخـته اند، روشـ "مـگان" و بلوچسـ

اـکا" "مـکا"  ـــیا" "ـم "مـکه"، "کوچ" "بلوچ" "بلوص" "کوس" "ِکس" "قفص" "کوفج" "مکران" ـگدروسـ
 "کوفچ" در تاریخ یاد شده ساکنان قدیمی این سرزمین بودند.

 

 ریشه نام کوچ 

، چون در بلوچســتان شــهری اســتشــهرت یافته  شــهر باســتانی بلوچســتان  نام کوچ از کیچ    
و کیس و کیز هم یاد شده از آن به شکل کیج    در تاریخ  قدیمی و مرکزی به نام "کیچ" هست که

اســت. ابن حوقل، اصــطخری در المســالک و الممالک، مارکوپولو و بســیاری دیگر از مورخان 
 بدان اشاره کرده اند.
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ولسـان أهل مکران الفارسـّیة ابن حوقل که هم عصـر فردوسـی اسـت در این باره  می نویسـد: 
ار ـفإّن لـب  ة، ولـباس القراطق فیهم ـظاهر إّال التـجّ ــائر أـهل والمکریـّ ــهم القمص واألردـیة کسـ اسـ

العراق وفارس،  ومکران ناحیة واـسعة عریـضة والغالب علیها المفاوز والقحط والـضیق والمتغّلب 
علیها رجل یعرف بعیسـی بن معدان سـهمیا  ومقامه بمدینة کیز وهی مدینة نحو نصـف الملتان 

ل کثیرة وهی فرضـــة مکران، وبتـلك النواحی التیز  ویعرف  ا نخـی ة وبـه دیـن بتیزمکران  وأکبر ـم
ة فی االقتصـــاد  ارـب ا ـمدن متـق د ودزك  وفهلفهره وکّلـه ــر قـن د وقصـ ه  وبـن بمکران الفنجبور وـب
وجمیعها جروم، ولهم رســتاق یدعی الخروج  ومدینته راســك، ورســتاق یدعی خرذان  وبه فانیذ 

یحمل  من کثیر وقصـــب ســـّکر ونخیل وعاّمة الفانیذ الذي یحمل الی اآلفاق منها إّال شـــیء 
ل بنواحی کرمان من  راة وتّتـص اتیق الـش ّکان هذه الرـس ا فانیذ، وـس دار أیـض کان وبقـص ناحیة ماـس
ب علیـها رـجل یعرف بمطّهر بن رـجاء ویخـطب لبنی  ــکی وهی ـمدیـنة ـقد تغلـّ ــّمی مشـ ـناحـیة تسـ
ــاقبوـنه وـحدود عمـله نحو ثالث  اس وال ـیذکر غیرهم وال یطیع أـحدا من الملوك اـلذین یصـ العبـّ

  5.)325ص ،  2ج ، صورة االرض،وبها نخیل (ابن حوقل مراحل

زبان مردم مکران فارسـی و مکری اسـت و لباس قراطق (جامه یک الی بدون آسـتر) ترجمه:  
در آنها ظاهر اســت به جز تاجران، لباســشــان پیراهن و ردا اســت همانند ســائر مناطق عراق و 
فارس. و مکران یک ناحیه وســیع و عریض اســت که بیشــترش صــحرا و قحط ســالی و تنگی 

ــود و   اســـت، حاکم آنجا مردی اســـت که به نام ــناخته می شـ عیســـی بن معدان ســـهمی شـ
جایگاهش در کیز (کیچ) است و آن شهری است در نیمه راه ملتان و در آن درخت خرمای زیاد 
اســـت و از نوع مکران اســـت. در آن نواحی شـــهر تیز اســـت که به تیزمکران معروف اســـت و 

دزک و فهلفهره  بزرگترین شــهر مکران فنجبور (پنجگور) اســت و در مکران بند و قصــرقند و
(پهره) قرار دارد همه اینها ـشهرهای نزدیک به هم از لحاظ اقتـصادی هـستند روـستای دارند به 
نام خروج و ـشهری به نام راـسک و روـستای به نام خرذان که در آن پانیذ و نیـشکر و خرما و زیاد 
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اسکان خضدار اـست. عموما فانیذی که به جاهای دیگر برده می ـشود از اینجاـست . در ناحیه م
هم فانیذ هـست و ـساکنان این روـستاها خریدار اند و متـصل به نواحی کرمان از ناحیه ای اـست 
به نام مشــکی (ماشــکید) و این شــهری اســت که مردی به نام مطهر بن رجا در آن حکومت م 
ــاه دیگری  ــم دیگران را نمی برد و از هیچ پادشـ ــی ها خطبه م یخواند و اسـ یکند و برای عباسـ

 "عت نمی کند و منطقه حکومتش به اندازه سه مرحله است و دارای نخلستان است.اطا

ــت و می گوـید ـکه مـناطق دیگر  ابن حوـقل ـپایتـخت مکران در آن دوره را کیچ عنوان کرده اسـ
 صحرا و خشکسالی و تنگ دستی بودند و زبانشان نیز فارسی و  مکری است.

حاق ابراهیم بن محمد االصـطخریاصـطخری  هم به این موضـوع ، جغرافیدان ایرانی)  (ابواـس
اشـاره کرده که زبان مردم در مکران فارسـی و مکری اسـت و هم شـهری به نام کیز و شـهری 

 دیگر به نام تیزمکران را ذکر کرده است.

ــرح جـهان ص ـمارکوپولو  ــهر ـبه عنوان "ِکیس مکران" ـیاد کرده  178در کـتاب شـ از همین شـ
ارکوپولو ـکه در قرن اســـت.  د: "کی 13ـم ان امروزی شـــده می گوـی ـــت س مکران م وارد بلوچسـ

Kesmacran  ت و یک زبان   یک منطقه اه خاص خود اـس ت که دارای یک پادـش اهی اـس پادـش
ــلمان اند. آنها به  ــترین آنها مس ــتند ، اما بیش ــت هس ــی از] مردم بت پرس عجیب دارند . [بعض

طه تجارت و صـنعت زندگی می کنند ، زیرا آنها تاجران حرفه ای هسـتند و از همه جهت از   واـس
ا برنج [و  د. ـغذای آنـه ام می دهـن ادی را انـج د زـی ارت) رـفت و آـم ا و زمین (برای تـج طریق درـی

 ذرت] ، گوشت و شیر است و بازار بزرگی دارند"

: "و باید بدانید که این پادشــاهی مکران آخرین پاشــاهی از ســمت هند ادامه می دهدمارکوپولو  
مال   مت غرب و ـش تان تا به ـس پس می گوید من طول هندوـس ت که می بینید، وی ـس غربی اـس

مت داخلی را نگفتم که خود قصـه طوالنی دارند." این یعنی وی  رح دادم اما قـس این ناحیه را ـش
اطالعات بیشتری در مورد مناطق داخلی بلوچستان نداشته یا بیان نکرده است و دستکم ثابت 

 ره "کیچ" بوده است.می شود که مشهورترین منطقه در آن دو 
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ـــته زبانی از این مـنابع همچنین بر می آید، در   ــفر داشـ ـــتان سـ دوره ای که مارکوپولو به بلوچسـ
عجیب رواج داشته که ابن حوقل و اصطخری و ... این زبان را "مکری" یعنی زبان اهل مکران 

بوده خوانده اند.  همچنین ثابت می شــود که یک پادشــاهی مســتقل در این بخش از مکران 
یک منطقه اســت و هم ثابت می شــود که شــهری که اکنون به عنوان کیچ شــناخته می شــود  

و احتماال پایتخت شـاه بوده که اسـمش ذکر نشـده اسـت. این احتمال بسـیار زیاد  قدیمی اسـت
ها می گفتند: همانطور که ایرانی  اـست که کیچ یا کیس ـسبب تـسمیه کوچ و کوس ـشده باـشد.

ــون ه  مکران،  براهوی ـهای  . کیس مکران ،کوسـ هـمان کوچ مکران اســـت و در این منطـق
ه   ات کالت نیز از همین قبیـل دهـا حکمرانی خـاـن ه و بـع ـــت ت داشـ ــکوـن از سـ دی از دیر ـب دراوـی
برخواست. و کوچ مکران به کوچ و بلوچ شهرت یافته است. و زبان "مکری" یعنی مکرانی وقتی 

زبان امپراتوری های همجوار تاثیر پذیرفت  و از  این سـرزمین نامش به بلوچسـتان شـهرت یافت
 "بلوچی" خوانده شد.   به شکل کنونی

 

 اهمیت تاریخی کیچ 

ــحرایی بودن مناطق دیگر و وجود  منطقه کیچ یکی از مناطق آباد در مکران بوده که بخاطر ص
پایتخت رودخانه و آب در این منطقه از هزاران سـال پیش به کانون تمرکز زندگی تبدیل شـده و 

 ها و محل داد و ستد شده بود.حکومت

) آمده که بمبی 1907چاپ    Index, V. 1-8. -  Baluchistan District Gazetteerدر (
ت.  تثنای دره کیج ، و بلیده هیچ فضـای قابل توجهی برای کشـت در مکران وجود نداـش "به اـس
به نظر می رسـد این دو دره کل ثروت کشـاورزی را متمرکز کرده اسـت." این مجله می افزاید: " 
یاری از مناطقی که وند ، هنوز هم در بـس ناخته می ـش تان ، که اکنون براهوی ـش  دراوییدان باـس

ته ارتباط عربی  ه یک عنصـر برجـس اره کرده وجود درند. در میان آنها همیـش هرودوت به آنها اـش
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ــتـند و دره کیج را بزرگراه  ـــند ، مکران را نـگه داشـ وجود دارد ، زیرا اعراب حتی قـبل از فتح سـ
 تجاری خود به هند ساختند"

ــی ــطخری و ادریسـ ا توـجه ـبه رواـیات اصـ ــی،  ـب ) : 1099-1161(ابوعـبدالـله محـمد االدریسـ
ــهر ـکه در بزرگراه مـیان  ـــله ی بین بـندر تیس و کیچ (بزرگترین شـ ــی، ـفاصـ جغرافـیدان مراکشـ

شـبانه روز راه بوده اسـت. در این میان دره های  5مکران و هند قرار داشـته اسـت) به اندازه ی  
ـــمت هـند پیش می روـند ، بـنا ـبه مقـیاس  ــیعی وجود دارد ـکه از جـهت مکران بسـ طوالنی و وسـ

 مایل درنظر گرفته شده است. 170تا  160امروزی فاصله ی میان بندر تیس و کیچ ،  های

م) نویســنده کتاب تاریخ هند، بنقل از ادریســی در توصــیف 1808-1853هنری مایرز الیوت (
وـضعیت ـشهر کیچ نوـشته اـست «درختان نخل فراوان ، تجارت گـسترده و زمین های کـشاورزی 

ــت. از کیچ تا پنج ــلخیز اس ــت و در غرب کیچ بندرگاه تیس قرار حاص ــبانه روز راه اس گور دو ش
 گرفته است.»

 
 دخانه کیچعکس: رو
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کیچ به دلیل داشــتن عنصــر حیاتی یعنی آب و وجود رودخانه کیچ یکی از مناطق متمرکز برای 
ـسکونت از زمان های دور بوده اـست. این مـساله از آنجا ثابت می ـشود که اخیرا باـستانـشناـسان 

ــهری   ــله ش ــوخته در نزدیکی میرانی بازارمنطقه کیچ با فاص ــوتکگین دن" یعنی در س به نام "س
مت مرز کنونی ایران پیدا کردند که    ۱۵۰تقریبی   ال قدمت  3500کیلومتر از بندر گوادر به ـس ـس

 دارد. 

این موضـــوع می تواند صـــحت اینکه نام این منطقه تاریخی به نام ســـاکنان قدیمی اش یعنی 
کوچ ها تبدیل یافته باشد را تقویت می کند پیشتر هم اشاره شد که در دوره ساسانیان نیز به این 

بلوکباشی، دایرة المعارف (  منطقه کوسون  می گفتند که از کوس همان کیچ گرفته شده است. 
  )503ص، 12المی ج بزرگ اس

ــال ــت که س ــاهان نتیجه اینکه کیچ یک منطقه تاریخی اس ــیاری از ش ها به عنوان پایتخت بس
ــتد با  ایرانی ها، عرب ــند بوده و منطقه بوده ، کیچ محل داد و سـ ــهرهای رودخانه سـ ها، و شـ

ه وجو ازار بزرگی در این منطـق ارکوپولو ـب ه ـم ه گفـت اری بوده و ـب ای تـج ــتی ـه ل تالقی کشـ د مـح
داشــته اســت. شــهرت این منطقه در تاریخ به حدی بوده که ایرانی ها به مکران "کوســون" می 
ــده  گفتـند و هم اینـکه ـنام کیچ در کـنار مکران ـبه عنوان کیس مکران و کیز مکران ذکر می شـ
ــت خود را کیچی  ــوم اسـ ــت. احتـماال مردـمان ـقدیمی این منطـقه چـنانـکه اکنون نیز مرسـ اسـ

 فته به کوچ شهرت یافتند. میخواندند و رفته ر 

ــوخـته،  در منطـقه کیچ می تواـند ـیک نموـنه از  ــوتکگین دن" در سـ ــهر ـتاریخی "سـ ــف شـ کشـ
هر آباد و محل داد  د. هنگامی که این ـش هر باـش مهاجرت کوچها پس از حمله و یورش به این ـش

ه و ســتد مورد یورش و حمله ایرانی ها قرار گرفته و به آتش کشــیده شــده اســت، مردمانش ب
 .نواحی دیگر مهاجرت کردند

متاـسفانه بخش بزرگی از تاریخ بلوچـستان در اثر همین نـسل کـشی ها و قتل عام هایی که علیه 
 کوچ و بلوچ صورت گرفته و در کتب تاریخی بدان اشاره شده از دست رفته است.
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یکی از شــاعران کیچی "ســراجی ســگزی" اســت که پس از در اینجا بد نیســت اشــاره کنم که 
جرت به ـسیـستان در افغانـستان متلخص به ـسگزی ـشد و ـشاید یکی از دالیلش هم این باـشد ه

که جلوتر در مورد آنها مفصــال   همان ســکاهای ســگزی بودندها از  بخشــی از بلوچکه اصــوال  
. در هر صــورت ســراجی ســگزی در قرن هفتم در  شــهر کیچ به مدح صــحبت خواهیم کرد

 شاهان مکران می پرداخت.

 

 زبان باستانی مکران 

در خصـوص زبان مردم مکران ، فردوسـی در داسـتان نبرد کیخسـرو برای کین خواهی پدرش 
ته و در  اه مکران  را کـش یاوش، هنگامی که به مکران یورش برده و پس از جنگی طوالنی ـش ـس

می زند، ـسوار کـشتی ـشده و به ـسمت چین حرکت می کند و یک ـسال در   تاراجمکران دـست به  
وند با مردمانی مواجه می ـشود که با زبان مردم مکران  مـسیر راه بوده اـست و وقتی پیاده می ـش

 زمین تکلم می کردند.

 نگه کرد هامون جهان را بدید   -چو خسرو ز دریا بخشکی رسید 

 زبانها بکردار مکران زمین   - همه شهرها دید برسان چین 

از بر تخت نشــســتن ســلطان ســال پیش ســه ســال قبل   1000فردوســی شــاهنامه را بیش از  
نادی که مـشاهده  عار و با توجه به اـس ته اـست فردوـسی تاریخ را در قالب اـش محمود غزنوی نوـش
کرده، حکایاتی که سـینه به سـینه نقل میشـده به نگارش در آورده اسـت. هم در دوره فردوسـی 

ره کیخـسرو مردم این منطقه به زبان دیگری ـصحبت می کردند و هم بنابه گفته فردوـسی در دو 
ـسال  200ـسال قبل از میالد مـسیح و  200اـشکانیان. اـشکانیان حدودا   که مقارن اـست با دوره
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بعد از میالد مســیح حکمرانی می کردند، در آن دوره به گفته فردوســی مردمانی در ناحیه چین 
  6.زبانشان شبیه زبان مکرانی ها بوده است

کری خوانده اســـت، اصـــطخری نیز به همین ابن حوقل هم زبان مردم مکران را فارســـی و م
 صورت آورده است. مارکوپولو نیز از زبان عجیبی در مکران یاد کرده است.

همانگونه که در بخش وجه تـسمیه مکران نیز اـشاره ـشد مردم مکران ِ باـستان یعنی همان کوچ 
د. ان بودـن ا، دراوـیدی زـب ه  ـه هدراوـیدی ـب ـــب ان بومی شـ ه میمردـم د گفـت اره هـن ه ـق ان ـب ــود. آـن شـ

گویند که همگی در یک خانوادٔه زبانی دراویدی قرار دارند. گفته های متعددی ســـخن میزبان
قاره هند وارد هزار ســال پیش از ســمت شــمال آســیا به شــبه 9می شــود که دراویدیان بیش از  

آنها به ـسوی غرب کوچیدند. براهویی ـشده بودند. پیش از حرکت به ـسوی جنوب، یک ـشاخه از 
های ساکن در بلوچستان، از تبار همین شاخه از دراویدیان است که زبان متفاوتی داشتند و در 

 اشعار فردوسی از آنها به نام کوچ یاد شده است.

اما در کنار زبان مکری (دراویدی) زبان فارسـی توسـط نویسـندگان عرب به عنوان زبان مکران 
ــده ک ــت. چرا که زبان بلوچی یکی از زبان های عنوان شـ ــاره به زبان بلوچی اسـ ه احتماال اشـ

تان) اـست.   اخه پارتی (پهلوی باـس همانند زبان های کردی، گیلکی ، تالـشی، تاتی ، لکی که ـش
ــتان  ــباهت های زیادی با یکدیگر دارند و همه این زبان ها تاثیرپذیرفتگان از زبان پارتی باس ش

 ان با شکل خودش منقرض شده است. هستند که دیگر آن زب

اسـت. زبان بلوچی در  های کهن را  محفوظ داشـتهزبان بلوچی بسـیاری از خصـوصـیات زبان
کند و درجایی نیز به زبان پهلوی ساسانی و در پاره ای موارد به زبان پهلوی پارتی قرابت پیدا می

فته شــود، این نتیجه به دســت ها در نظر گر جایی اوســتایی اّما روی هم رفته وقتی همه جنبه
ان بلوچی، می ا زـب د ـکه گوـی ار آـی ــی و گیلکی و ... در کـن الشـ ارتی کردی و ـت ان ـهای ـپ ه زـب اـل دنـب

 
احتماال منظور از چین همان بخش های شرقی هندوستان به سمت دریای چین است که دراویدی زبان ها  .  6

 آنجا سکونت داشتند.
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های زیادی در این خصـوص باسـتان اند که تلّفظ آواهای قدیمی را در خود حفظ نموده و نمونه
 وجود دارد.

ــتان،   ــیم که زبان پارتی باس ــته باش ــک توجه داش ــمی اش انیان بوده که در منطقه غرب زبان رس
مکران امپراتوری داشــتند، زبان رســمی پادشــاهی ســورن (پادشــاهی پارتیان هند) بوده که در 
ــانیان  یعنی  ــمی کوش ــمال مکران حکمرانی می کردند و همچنین زبان رس ــرق و ش منطقه ش

تان بوده که  در ـشرق و ـشمال ـشرقی مکران امپراتوری ابه با پارتی باـس تند.    زبان بلخی مـش داـش
و ـشهرهای قدیمی مکران چون طوران (توران) و خـضدار مردمانش با همین زبان ـصحبت می 

 کردند.

یعنی در آن دوره گرداگرد بلوچســتان کنونی زبان پارتی باســتان و مشــابه به آن رایج بوده و چه 
در های از بلوچســتان کنونی نیز برای ســالها تحت ســلطه آنها قرار میگرفته اســت   بســا بخش

کنار آن مردم مکران همواره در ارتباط و تجارت و تعامل با آنها بودند و از این زبان تاثیر پذیرفتند 
 با زبان های گیلکی و کردی و طالشی و تاتی و ... تشابه پیدا کرده است. و زبانشان 

ان بالش یکم بود که  اهـش ت و یکمین پادـش تان، بیـس کانیان در غرب بلوچـس به عنوان مثال اـش
میالدی به پادـشاهی رـسید بالش یکم اولین پادـشاه از ـسلـسله اـشکانی بود که خط  51ر ـسال  د

هایی به اـشکانی و زبان پارتی را مورد اـستفاده قرار داد و به جای اـستفاده از الفبای یونانی، ـسکه
 ,McDowellم درگذـشت. (80خط اـشکانی ـضرب نمود. پادـشاهی او طوالنی بود حدود ـسال  

pp. 119ff., 230 ال حکمرانی کرد و در دوره او و بعد او زبان پارتی  30) بالش یکم حدودا ـس
به عنوان زبان رســمی کل ایران آن دوره مورد اســتفاده قرار می گرفت و جالب اینجاســت که 
دـستکم ثابت ـشده پادـشاهان اـشکانی ارتباط تنگاتنگی با ـسکـستان (ـسیـستان) داـشتند چرا که 

] به کمک ســردار معروف زرمهر (ســوخرا) از خاندان   م. 487 - 484[    والش)بالش یا (شــاه 
قارن و حکمران ســـکســـتان توانســـت به ســـلطنت برســـد. و این ارتباط تنگاتنگ حاکم وقت 
سـیسـتان و شـاه اشـکانی در زمانی که زبان دربار اشـکانیان، زبان اشـکانی یا همان زبان پارتی 
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و مسـلما ارتباطات زبانی برقرار   معنا و بی اثر بوده باشـددر حوزه زبانی بی    باسـتان بوده نمیتواند
 بوده است.

ــت نام مردانه "باالچ" در میان بلوچ ــافه کنم که ممکن اس ها در اثر تاثیر پذیری از این را باید اض
پادشـاهان اشـکانی آمده باشـد و حتی ممکن اسـت که کلمه بلوچ رفته رفته در اثر ارتباط با این 

در مکران رواج یافته باشــد چرا که می دانیم پادشــاهان عالقه داشــتن  ســلســله های حکومتی
اســـامی شـــهرها و قبایل و ... را با اهداف ســـیاســـی مختلف به نام خود بگذارند. همانطور که 
سـلسـله پهلوی بسـیاری از اسـامی شـهرها را به نام پهلوی تغییر داد و حتی اسـامی طوایفی در 

 وازی" عوض کرد. بلوچستان را به "شه بخش" و "شهن

ها  بلوچ بودند مبنای اما اینکه برخی صـــرفا بخاطر تشـــابه نامی باالچ مدعی شـــوند اشـــکانی
درـستی ندارد، چون در ـسلـسله های ـشاهی مرـسوم اـست که فرزندان و نوادگان پدری پـشت ـسر 
هم به ـشاهی می رـسند و کـسی خارج از این ـسلـسله امکان ـشکـستن این ـسلـسله را نداـشته مگر 

که بلوچها بدون   نکه کل آن سـلسـله را بر اندازد که همچنین چیزی در مورد بلوچ ثابت نشـدهای
 هیچ نسبتی وارد سلسله پادشاهان اشکانی شده باشند!

ا  ا ـب اط آنـه د ارتـب ه را تقوـیت می کـن ان مردم بلوچ این منطـق ه زـب ه رفـت ه تغییر رفـت دلـیل دیگری ـک
انیان  و ساسانیان بود چراکه  سربازان زیادی ـشهرهای میانی در دوره های هخامنشیان و اشک 

ــدـند   هرودوت ـپدر ـتاریخ، در در دوره ـهای مختلفی از مکران برای جـنگ ـها ـبا خود برده می شـ
ــارکتهای "میکیان" در جنگ ها یاد می کند. در کتیبه های داوا از بلوچها به چندین نوبت از مش

ا"  یکی از  کتیبه های هخامنشــی اســت. عنوان "مردانی از ماکا" یاد شــده اســت. "کتیبه داو 
وار که یک فرمانده  یاه ـس تند. یا ـس اه نیز حـضور داـش ایارـش میکیان در نبرد ترموپیال در ارتش خـش
جنگی بلوچ با ارتشـی از بلوچسـتان بود و در دوره یزدگرد برای مقابله با مسـلمانان فرسـتاده شـد 

لمانان قرار گرفت ف مـس الم آورد و در ـص ل  ولی اـس لـس انی را برانداختو ـس اـس . از طرف دیگر ه ـس
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ــتره حکومت نیز می  ــد زبان در گس ــتم اداری حکومت ها با ایجاد زبان اداری باعث رش ــیس س
 شوند.

زبان پارتی به دلیل حکومت طوالنی مدت دودمان اشکانی بر ارمنستان تأثیر بسیار   میبینیم که
ـــته و بخش بزرگی از فرهـنگ واژـگان این زـبان را کلـمه ـهای زـیادی روی زـبان ارمنی نیز ـگذاشـ

ــکـیل می ا ـبه امروز تـعداد زـیادی از واژهـپارتی تشـ ـهای ـپارتی را در دل خود دهـند. زـبان ارمنی ـت
 ست.ا محفوظ داشته

 

 خواستگاه بلوچ

بلوچسـتان (مکران قدیم) خواسـتگاه مردم بلوچ اسـت، این مردمان هزاران سـال اسـت که در 
ها این ســرزمین نســل اندر نســل زندگی کرده اند و به مراتب کمتر از مناطق دیگر از مهاجرت

ــکی و گرمی و طب ــد خشـ یعت تاثیر پذیرفته اند و یکی از دالیلش که پیش در مقدمه نیز ذکر شـ
خشـن بیابانی و کم آبی این منطقه بوده و آب شـور دریای مکران نیز برای کشـاورزی و خوردن 
امکان پذیر نبوده اـست. این که بلوچـستان موطن قدیمی بلوچهاست پیشتر نیز ذکر آن رفت اما 

تاریخدانان و منابع قدیمی به این مســـاله صـــحه گذاشـــته اند و ســـاکنان با اینکه بســـیاری از 
ــت ــتند و کتابهای تاریخی کوچ و بلوچ را مردمانی معرفی کردند که در بلوچس ان را "مکاها" دانس

ازمنه بعید پیـشتر از دوره هخامنـشی ـسرزمینـشان مکران بوده اند اما برخی ها با گمانه زنی غیر 
مدلل در خـصوص خواـستگاه بلوچ ـصرفا بخاطر تقارب زبانی بلوچی با گیلکی ، کردی و تالـشی 

ها توسـط  کسـری ها و گیلکنین با اسـتناد به داسـتان شـاهنامه که از کشـتار بلوچو... و همچ
انوشـیروان  خبر می دهد خواسـتگاه بلوچ را شـمال ایران بیان کردند که تفسـیر کامال نادرسـتی 

 است. 
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اهنامه فردوـسی   یروان (ـش ری انوـش لطنت کـس رح ـس م ) بیان می کند که  وی  579-531در ـش
به نقاط مختلف ایران ازجمله خراسـان و گرگان و سـاری و آمل نمود و   در آغاز سـلطنت سـفری

ســپس به ســمت هندوســتان حرکت کرد در مســیر هندوســتان در منطقه توران حوالی قلعه 
 یک "دربند" ساخت. 7"االنان"

 افروز تاج چو کسری نشست از بر تخت عاج      به سر برنهاد آن دل 

... 

 برش پهن و باالی او ده کمند            یکی باره از آب برکش بلند   

 به سنگ و به گچ باید از قعر آب        برآورده تا چشمٔه آفتاب 

 هر آنگه که سازیم زین گونه بند         ز دشمن به ایران نیاید گزند 

 ز دریا به راه االنان کشید                یکی مرز ویران و بیکار دید 

 
قلعه در توران نزدیک دریا، احتماال دریای نزدیک کراچی قرار داشته است، مملکت توران در آن دوره این .  7

شامل خضدار و کراچی نیز بود. قلعه االنان که در نزدیکی دریا بوده بعدها توسط شیروه و قارن پسر کاوه آهنگر 
 ه به عنوان دیوار سند شناخته میشود.تخریب شد، انوشیروان در اطراف قلعه آالنان یک دیوار ساخت که امروز 
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 ن در سند ساخت بعدها توسط شاهان دیگر تکمیل شدعکس: دیواری که انوشیروا
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ــیروان پس از   ــاـختانوشـ ـــند سـ ـها ـکه در قلـعه االـنان بودـند ـبه و مطیع کردن تورانی دیوار سـ
هندوسـتان رفت و چندی در آنجا ماند و در راه بازگشـت از هندوسـتان  احتماال اطراف کرمان، 

 ها همیشه به مردم منطقه حمله می کنند و اموالشان را می برند: از درباریانش شنید که بلوچ

آگاهی آمد به شاه      که گشت از بلوچی جهانی سیاه   به راه اندر 

 ز بس کشتن و غارت و تاختن      زمین را به آب اندر انداختن 

وضـعیت و همچنین خبر شـورش و قیام در گیالن را نیز به او می دهند و می گویند از این بدتر  
 گیالن است و در آنجا هم شورش شده است:

 ز گیالن تباهی فزونست ازین       ز نفرین پراگنده شد آفرین 

شـاه ناراحت شـد و به همراهان گفت: که "االنان " و "هندیان " که بسـیار دورتر هسـتند سـر به 
 ها نتوانسته ایم بر آئیم:طاعت ما خم کرده اند اما با بلوچ ها و گیالنی

 ایرانیان گفت االنان و هند         شد از بیم شمشیر ما چون پرند به 

 بسنده نباشیم با شهر خویش          همی شیر جوییم پیچان ز میش 

 همان مرز تا بود با رنج بود        ز بهر پراگندن گنج بود  

ردوـسی یاد ها را در مرز با ایران میدانـستند، ـسپس فاین بیت نـشان می دهد که در آن دوره بلوچ
آور می شـود که با همه تالش انوشـیروان برای حمله به بلوچ ها نزدیکانش او را از این کار منع 

 ها را به وی یاد آور شدند:م ) در پیکار با بلوچ 241 –م 226کرده و شکست اردشیر ساسانی (

 ز کار بلوچ ارجمند اردشیر           بکوشید با کاردانان پیر   

 افسون و رنگ       نه از بند و ز رنج و پیکار و جنگ   نبد سودمند به  

 انوشیروان از این سخنان غروری در او می دود: 
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 دل شاه نوشین روان شد غمی     برآمیخت اندوه با خرمی

ــر بلـند کنـند از و عزم نمود ـکه بلوچ  ـها را  ـبه یکـباره قـتل ـعام کـند ـتا ـبار دیگر هیچـگاه نتوانـند سـ
 که از سوی هندوستان به همراه داشت به سمت مکران حرکت نمود:این  رو با لشکری 

 ز گفتار دهقان برآشفت شاه            به سوی بلوج اندر آمد ز راه

 چو آمد به نزدیک آن مرز و کوه        بگردید گرد اندرش با گروه

 برآنگونه گرد اندر آمد سپاه           که بستند ز انبوه بر باد راه

ا فردو ارز اینـج ال ـب اال منظور وی جـب د. احتـم ه کوچ و بلوچ را "آن کوه" ذکر می کـن ــی منطـق سـ
و  کرمان اسـت که پیشـتر نیز گفتیم همعصـران فردوسـی چون حدود العالم و .... مسـکن کوچ

 را در جبال کرمان ذکر کرده بودند: بلوچ

ه زن و مرد و کودک و پیر بلوچ  ه هـم ادی داد ـک ا را از ـلب تیغ بگزرانو مـن ه ـه ا از کلـم د و اینـج ـی
ــتفاده می کند و می گوید به کوچک و بزرگ  "کوچکه" به شـــکل تحقیر آمیزی برای "کوچ" اسـ
ـــید و اـجازه ـندهـید ـکه ـیک نفر هم زـنده  این جـماـعت (کوچ و بلوچ) رحم نکنـید و هـمه را بکشـ

 بماند.

 که از کوچکه هرکه یابیید ُخرد      وگر تیغ دارند مردان گرد  

 شد از اندکی         نباید که یابد رهایی یکی  وگر انجمن با 

یروان علیه کوچ و بلوچ را چنین به تصـویر می   ی نتیجه قتل عام فجیع و وحشـیانه انوـش فردوـس
 کشد: 

 از ایشان فراوان و اندک نماند         زن و مرد جنگی و کودک نماند  

 برداشتند سراسر به شمشیر بگذاشتند       ستم کردن و رنج  
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ــی می گوید که هیچ کوچ و بلوچی در آن  ــتناک بود که فردوس ــدت این قتل عام آنقدر وحش ش
 های گوسفند بی چوپان شده بودند:منطقه نماند و حتی گله

 ببود ایمن از رنج شاه جهان         بلوچی نماند آشکار و نهان 

 نگهبان و کرده یله بی چنان ُبد که بر کوه ایشان گله        ُبدی 

 شبان هم نبودی پس گوسفند           به هامون و بر تیغ کوه بلند 

بعد از کشـتار کوچ و بلوچ توسـط انوشـیروان اینبار وی به سـمت گیالن حرکت می کند و همین 
 داستان کشتار را علیه گیلک ها و دیلم ها انجام می دهند:

 نج آمد از گیل و دیلم پدید وزان جایگه سوی گیالن کشید          چو ر 

.... 

ی نمی گوید  تان فردوـس ت. هیچ کجای این داـس ی آورده اـس ت که فردوـس تانی اـس این تمام داـس
اهنامه را باز   نگارنده،  زندگی می کردندها در گیالن و مازندران  بلوچ تا زمانی که خودم کتاب ـش

شــته بودند و پس و پیش ذکر نکرده و نخواندم و صــرفا اشــعاری که برخی نویســندگان ایرانی نو
د یر میـش ده و تفـس ده بود. تمام تـصوری   ندـش رگردانی برای من هم ایجاد ـش را می خواندم این ـس

ها در شــمال ایران و ســپس مهاجرتشــان به جنوب در اثر کشــتار که در خصــوص زندگی بلوچ
 انوشیروان بیان می شود همین ابیات هستند که داللتی بر این تفسیر ندارند.

اشــعار به وضــوح بیان می کنند که کوچ و بلوچ در "آن کوه" که مســکنشــان بود حضــور   این
داشـتند که انوشـیروان بدانها حمله کرد، آن کوه را طبق منابع و مصـادر دیگر چون طبری، ابن 

محل  منطقه  که  دانـستنددر کرمان یعنی "برز کوه"    "جبال بارز"اثیر، اـصطخری و ابن خردادبه،  
ــت.  بلوچ بودهزندگی کوچ و   ــیروان بهمذکور  همه این منابع   و همچنان هس  لقب به جنگ انوش

های منطقه بلوچ پس از قتل عام بقیه  انوشـیروان  "کسـری" با مردمان جبال بارز خبر دادند که  
ها هر چند به نظر میرـسد در هدف خود موفق نشد چون هنوز بلوچرا از آنجا به اجبار کوچاندند.  
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عنوان سـرزمین اصـیل و قدیمی خود زندگی می کنند هر چند به نظر میرسـد خود تا جیرفت به  
 شهر جیرفت نسبتا بافت جمعیت تغییر عمده ای کرده است.

ــحـبت آن ـبه مـیان آـمد  ـبارز ــده ـکه در بلوچی یعنی بلـند. این کوه در بین   "برز"از   ـکه صـ گرفـته شـ
یل رود" قرار دارد که یک نام بلوچی رودبار و بم و در موازات جیرفت اـست. در همین منطقه "هل

اســـت. مردمان فارس می گویند: رود هلیل رود. همانند "جبال بارز" که می خوانند: کوه جبال 
بارز. که همان برز کوه بلوچهاست. جبال به معنی کوه است، زمانی که این منطقه تحت کنترل 

 شهرت یافت. مسلمانان عرب قرار گرفت: برز کوه به ترجمه عربی جبال بارز 

 
ـــتان  ــخص کردن "برز کوه" این بخش از داسـ ـــتانی ـپاریزی نیز در تحقیقی برای مشـ دکتر ـباسـ
فردوسـی را آورده و آن کوه را همین برز کوه یا جبال بارز عنوان کرده اسـت.  (باسـتاني پاریزي، 

ه ولی از محمدابراهیم. “برزکوه“) دکتر پاریزی در مقاله خود به لشــکرکشــی "االنان" اشــاره کرد
تفسیر درستی برای آن باز مانده و تصور کرده که این منطقه در شمال خزران قرار داشته است، 
علت این خطا نیز واژه توران بوده که تصــور کرده توران در شــمال خزر قرار داشــته در حالی که 

است که  توران در شرقی ترین نقطه بلوچستان کنونی قرار داد. دکتر پاریزی با تعجب ذکر کرده
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چرا ـشاهنامه  لـشکر کـشی به االنان و هندوـستان را پـشت ـسر هم ذکر کرده، یکی غرب هـست 
ــرق، ولی به هر حال چون  ــته که   تحقیقاتش کامل نبودهو یکی ش ــی تالش داش گفته: فردوس

کوتاه نویسی کند! این در حالی است که هم دژ االنان و هم هندوستان در یک خط سیر سمت 
 قرار دارند.   ر مرز با این کشورد بلوچستانشرق 

ود  ابه زبانی با گیلکی و تالـشی و کردی و تاتی و... چه می ـش ت برخی بگویند: اما تـش ممکن اـس
که آنها هم در شـمال و شـمال غربی ایران زندگی می کنند، که قبال به این موضـوع پرداختیم، 

ابه زبانی بلوچ رفا بخاطرتـش مال ایران ـص اکنان مکران با ـش امپراتوری ها و حکومت هایی   ها ـس
مـسلط بر منطقه ـشکل گرفته اـست که زبان رـسمی آن امپراتوری ها پارتی باـستان بود و اکنون 
از بین رفته اسـت اما آثار خود را در بسـیاری از این زبانها که مراوداتی با آن حکومت ها داشـتند 

 حفظ کرده اند. 

ت که معتقد اند بلوچ انی اـس خ برای کـس گان    همین پاـس ده که   Balashaganاز باالـش گرفته ـش
تان کنونی اـست، چرا کوچ و بلوچی که از همه کتب حتی هرودوت  منطقه ای در حوالی ارمنـس

سـال قبل از آنها به عنوان مکا و سـاکنان بلوچسـتان کنونی و فردوسـی و حدود  400هزار و  2
العالم و ابن اثیر و اصــطخری.... ســاکن مکران ذکر کرده اســت باید صــرفا بخاطر یک تشــابه 

ــوص   نـماییمـبه آنـجا ربط دهیم؟  اگر چنین  ،امی در ـیک ـباختر دورنـ  تـمام ادـله موجود در خصـ
ــیر ـباقی می  ــال در این منطـقه را ـبدون تفسـ موجودـیت کوچ و بلوچ و مـکاـها و ... از هزاران سـ

 گذاریم. 

بی تردید هیچ نژاد خالصــی در جهان باقی نمانده اســت و در اثر هزاران ســال تغییر و تحوالت 
یعی، مـهاجرت، ازدواج، جـنگ و ده ها دلـیل دیگر مردم از مناطقی به مناطق دیگر مهاجرت طب

ـــیاـیه مـیاـنه و  ـــمت ایران وآسـ ــت ـکه گروهی از اروـپائـیان را ـبه سـ می کردـند و این مـهاجرت ـهاسـ
ــاند و گروهی از نژادهای ــتان کش ــکا و   دراویدی و  هندوس جنوب   ترک و چینی و هندی را بهس

یا و هدایت کرد و در هزاران ـسال تغییر و تحوالت عمده ای در   اروپا و آمریکاه و آـسیای میان آـس
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و این مسـاله برای بلوچسـتان نیز صـدق می کند،   شـدهنژادها و نسـلهای بومیان مناطق ایجاد  
ــتان   ــهرت یافته به نام آریایی  اما در اینکه بلوچس ــیار دور بر خالف ایران ش ــته های بس از گذش
اکن این منطق ناد به این بومیان ـس مندان تردیدی ندارند و تمام اـس ته هیچ یک از اندیـش ه را داـش

مســـاله اشـــاره دارند. مردم منطقه بلوچســـتان علیرغم هجوم های بی امان زیاد از دو ســـوی 
ــورت گرفته تقریبا  ــی هایی که علیه آنها صـ ــل کشـ ــتان و ایران و نسـ امپراتوری های هندوسـ

ترین اـستقالل تحوالتی نـسبت به منا ته اـست و یکی از دالیل عمده آن به بیـش طق دیگر را داـش
ــته آب مهمترین  ــخت و کم آبی بر می گردد. چون در گذشـ ــتانی و سـ منطقه کویری و کوهسـ

 عنصر حیات بود هر جا آب و کشاورزی بود زندگی بود و برای زندگی نیز جنگ و نبرد بود.

از افغانستان داشته،  مهاجرانی از بلوچستان در هزاره اخیر مهاجرانی از سند داشته، مهاجرانی 
ــته که در حوزه گیاوان  ــته که پایه تفتان ســـکونت کردند، مهاجران عرب داشـ ــتان داشـ کردسـ
ــته اســـت، همه و همه این مهاجران در  ــنی داشـ ســـکونت اختیار کردند، مهاجران لر ممحسـ

ده اند. خود این موضـوع ثابت می ده و تبدیل به بلوچ ـش کند که  فرهنگ غالب بلوچها هضـم ـش
بلوچسـتان از دیر باز یک موجودیت بلوچی داشـته که دیگران را در خود تنیده و تغییرشـان داده 

هایی که وقتی به کشورهای عربی مهاجرت کردند هویت خود را در فرهنگ است. همانند بلوچ
غالب آن منطقه از دسـت داده اند؛ نمی توان مدعی شـد چون در شـبه جزیره عربی مناطقی به 

البلوشـی و قبایلی به نام البلوشـی وجود دارد پس عربها  البد اوصـلشـان از بلوچسـتان بوده   نام
ــتان مهاجرت کردند  ــد چون قبایلی از حلب به بلوچس ــت.  همانطور که نمی توان مدعی ش اس

 !پس بلوچها عرب اند

ـــتدالل می کنـند ـکه بلوچ ـها عرب  ــام اسـ ــانی ـکه از روی ـیک واژه "وادی البلوص"  در شـ کسـ
هسـتند، باید گفت که اسـتداللشـان ضـعیف اسـت. قاضـی عبدالصـمد سـربازی در کتاب خود 
"بلوچ و بلوچســـتان" نیز به این موضـــوع پرداخته و در نهایت نتیجه گرفته که بلوچها زمانی که 
لمانان وارد منطقه ـشدند طی معاهده ای به بـصره منتقل ـشدند و از آنجا در دوره معاویه بن  مـس



42 
 

ــفیان بنا ــدند و به آنها زمین های در آن ابی سـ ــام و انطاکیه منتقل شـ بر نیازهای جنگی به شـ
ــورت وقتی  ـــکل گرـفت.  در هر صـ منطـقه تعلق گرـفت. و احتـماال ـنام وادی البلوص از آنـجا شـ

نه با در این میان  عرـصه برای آنها تنگ ـشد دوباره به بلوچـستان ـسرزمین اجدادیـشان برگـشتند.  
 دوش شد، و نه با آمدنشان هویت بلوچستان عربی گردید.رفتنشان هویت بلوچستان مخ

باشـد، و با اصـل قرار دادن یک نام به دنبال منشـا بلوچ   نام  متکی بر یکنژادی  اگر اسـتدالل  
ــا بلوچ می گویم:بگردیم،  افتن منشـ اـید برای ـی ــری بودن را در نظر گرـفت چون پس ـب ـها مصـ

منشــا آفریقایی را باید در نظر گرفت چون روســتای به نام روســتای بلوش در مصــر وجود دارد،  
 balosدر کشــور کامرون وجود دارد، منطقه ای در یونان به نام     balachaمنطقه ای به نام  

lagon    ــهری به نام ـــتان هـند وجود دارد، کوهی به نام   Baleechaوجود دارد ، شـ در راجسـ
در بابل   belosپادشــاهی به نام بلوس    "کوه بلوچ" در کامیاران کرمانشــاه کردســتان قرار دارد،

باـستان بود، پادـشاهی به نام بلوس در مـصر باـستان بود، حتی برخی نویـسندگان انگلیـسی قرن 
 Old" گرفته ـشده اـست ، در انگلیـسی bullokبلوچ از کلمه انگلیـسی میانه "  مدعی ـشدند: 19

bulluc  ــود. و می خواهـند بگویـن ــه ایرلـندی د بلوچ، ـکه ـبه "ـگاو نر جوان" معنی می شـ ـها ریشـ
 دارند! 

ــیرها تا زمانی که مدلول قوی و ربط تاریخی و  ــیاری از این تفسـ ــت که بسـ واقعیت امر این اسـ
 شوند.می شاهدی نداشته باشند صرفا حدس و گمان و حتی انگیزه های سیاسی تعبیر 
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 نژاد کوچ و بلوچ  

ــه   ــتانی بلوچ و ریشـ ــتگاه تاریخی و باسـ ــتان در مورد خواسـ ــرزمین بلوچسـ تاریخی مردمان سـ
(مکران) و زبان براهوی و بلوچی نظریات و ـسخنان بـسیاری رد و بدل ـشده اـست که بیـشترین 

 تحقیقات در این زمینه در دو دوره، صورت گرفته اند:

 : در قرن نوزدهم و توسط نویسندگان انگلیسی 1 

 ه ایران و دوره پهلوی :  در اواخر قاجاریه پس از انضمام بخش غربی بلوچستان ب2

در دوره دوم که دانشــگاه ها در ایران شــکل گرفته و پایه های تحقیقات علمی رشــد و توســعه  
ــترین کتاب ــت بخاطر قرین یافت بیش ــده مربوط به دوره پهلوی هاس ــته ش ها و تحقیقات نوش

ها تابملت ـسازی و ناـسیونالیـسم فارـسی عمدتا بـسیاری از ک  -ـشدن این دوره با ـسیاـست دولت 
 ی پیوند خورده اند. ناسیونالیستبه باورهای سیاسی 

ه  ا را ـب ا بلوچـه د ـت ــتـن ه ای داشـ افـت ان ـی ان مختلف ایرانی تالش ســـازـم دـگ ـــن در این دوره نویسـ
ها کوشــش به خرج میداند که نژادی ایرانی منتســب کنند. و بر اســاس پیشــداوري  یهاهویت

ــتان با هویتی "قر   یازلحاظ مباد ــی نایرانی به بلوچسـ ها ایرانی"، معنا و مفهوم بدهد. در بررسـ
های شـرقشـناسـی یعنی بلوچسـتان شـناسـی ایرانی شـاهدیم که هیچ تفکیکي بین نژاد بلوچ و 
ــتـند.   ـــعار برـجا ـماـنده ـقاـئل نیسـ ـفارس و تـفاوت عـمده بین زـبانـها، و بین ـنام ـهای ـقدیمی و اشـ

ی و ایده های چو یاـس ت. از این بیشـترین توجه در آثار ایرانی به بخش ـس ن "تمامیت ارضـی" اـس
ــی که به  ــاهنامه فردوس ــود که حتی به طور عامدانه ای بخش هایی از کتاب ش رو دیده می ش

ــود موارد مربوط به ــناخته می ش ــاه  عنوان مهمترین کتاب ایرانی ش مکران نادیده گرفته می   ش
وند و یا تفاـسیری که ارائه می ـشود بر خالف معنای متون موجود اـست.  به ه مین خاطر می ـش

توان گفت که "ـسیاـست" و "ممیزی ـسیاـسی" به عنوان اختیار بـسیاری از اندیـشمندان ایرانی اثر 
 خود را در حوزه تاریخی بلوچستان نیز بر جای گذاشته است.
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با توجه به چنین ـشرایطی، ـسؤال اـصلي این اـست: تالـشهای ایرانیان در جهت ـشناـسایی هویت 
اهداف ـسیاـسی بوده اـست؟ هدف نگارنده ناچیز ـشمردن نظریات یا نژادی بلوچ، مبتني بر کدام 

های اخیر ایرانیان به این موضـوع می کارهای ایرانیان نیسـت اما به طور جدی با مطالعه کتاب
ـشود پی برد که کوـشـشی ـسیاـسی وجود دارد که همواره بلوچـستان را یک ـسرزمین غیر مـستقل 

رانی و اریایی نشــان دهند که بســیاری از تاریخدانان این و تابع حکومت ایران  و مردم بلوچ را ای
 مساله را رد می کنند. 

ســاکنان باســتانی بلوچســتان و مهاجرت های صــورت شــناخت   این مســاله و  برای درک بهتر
یمات  ویری از چند و چون تقـس ت که خواننده تـص رق و غرب الزم اـس مال و جنوب و ـش گرفته ـش

 های تاریخی و باستانی کسب کند. از ادله موجود در کتابآسیا داشته باشد  تا درک درستی 

 آسیا پهناورترین قاره جهان است که به چند منطقه عمده تقسیم می شود:

 شمال آسیا

ــیه قرار گرفته ــیایی روس ــیا در قلمرو بخش آس ــمال آس ــترین بخش ش ــت. و این   امروزه بیش اس
ــه   ــمال چین هم ریش ــتان و ش ــاکنان مغولس ــتند. گروهمردمان با س های قومی منطقه به هس

ــحبت میزبان ــرقی و کنند. زبانهای اورالی، ترکی، مغولیو تونگوزی صـ ــالوهای شـ های اسـ
ــیبری هم در این منطـقه وجود دارـند. ـتاریخ و فرهـنگ مردم این منطـقه در  ــاکـنان دیرین سـ سـ

 .استای متجلی شدهبافت عشایری و قبیله

 شرق آسیا

ــکل از چین،   ــیا متش ــرق آس ــمالی و ش هنگ کنگ، ماکائو، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و کره ش
اســت. عمده اقوام شــرق آســیا مغولســتان اســت؛ گاهی ویتنام نیز در این تعریف گنجانده شــده

اتو، کره ای اـم ان، ـی د از: ـه ارتـن ا. ســـایر گروهعـب د از: تبتیـه ارتـن ا، ـهای مردمی عـب ا، اویغورـه ـه
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انچو و مغول ا، ـم ا، قرقیزـه ا. قزاقـه ل گروهـه ــرقی نیز شـــاـم ای شـ ـــی ال آسـ ـــم د شـ انـن ایی ـم ـه
Buryats ،هاEvenksشود.ها و مردم یاقوتستان می 

 آسیای مرکزی

ــیای میانه در رایج ــیای مرکزی یا آس ــوروی آس ــامل پنج جمهوری از جماهیر ش ترین تعریف ش
تان و  تان، ترکمنـس تان، ازبکـس تان، تاجیکـس تان، قرقیزـس تند: قزاقـس ابق هـس تی ـس یالیـس وـس ـس

تر، مغولســتان، افغانســتان و شــمال پاکســتان کیانگ در غرب چین. در تعریف گســترده  ســین
ها مردم آـسیای مرکزی ترکها، اقوام هندو ایرانی و مغول  ـسکاها،  ـشوند.کنونی را هم ـشامل می

 .دهندرا تشکیل می

 جنوب آسیا

، مالدیو،   جنوب آسـیا در تعریف کلی متشـکل از کشـورهای بنگالدش، بوتان، هند، سـریالنکا
نپال، پاکـستان، افغانـستان و بلوچـستان اـست که بخـشی از بلوچـستان در خاک پاکـستان کنونی 

 و بخشی در خاک ایران کنونی است.

 غرب آسیا

غرب آسیا متشکل از ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، قبرس، ایران، عراق، اسرائیل،  
 عربی، سوریه و ترکیه است. اردن، کویت، لبنان، عمان، فلسطین، شبه جزیره

. سـکاها دراویدی ها 2. دراویدی ها  1ما دو مهاجرت عمده به منطقه مکران باسـتان داشـتیم:  
 به مراتب پیشتر از سکاها وارد بلوچستان شدند.

دراویدی ها پیش از سـاکنان باسـتانی بلوچسـتان درآویدی ها بودند،  پژوهشـگران معتقد اند که 
ــدند در این  ــاکن ش ــمالی هند س ــمت ش ــمت هند رفته و در قس ــیا به س ــمال آس آریایی ها از ش

هزار سـال پیش بر می  9بیش از  خصـوص زمان مشـخصـی داده نمی شـود چون موضـوع به  
ســـوی غرب کوچیدند و در ســـرزمین   گردد. در زمان این مهاجرت ها گروهی از دراویدی ها به
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اکن در بلوچـستان ـشرقی پاکـستان و   -کنونی بلوچـستان ـسکونت اختیار کردند. تیرٔه براهویی ـس
 غربی در ایران، از تبار همین شاخه از دراویدیان شناخته شده اند.بلوچستان 

 

 
 شرح نقشه: محل سکونت دراویدی های باستان در هندوستان و بلوچستان 

 

پژوهشــگران معتقد اند که واژه "دراویدی" همانند "آریایی" به گروه قومی خاصــی اطالق نمی   
ــود. (عدلی ــا،    ،شـ ــال 163ص، 1394محمد رضـ  1856)  برای اولین بار واژه درآویدی در سـ

میالدی توـسط رابرت کالدول برای اشاره به یکی از دو خانواده عمده زبانی هندی استفاده شد. 
رگرفته از واژه سنسکریت دراویده بود. که پیش از او برخی از نحویان سنسکریت این اصطالح ب
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د.  ار می بردـن ه ـک د ـب ل و برخی دیگر از اقوام جنوب هـن امـی ان و قوم ـت ه زـب ــاره ـب آن را در اشــ
)Caldwell Robert, A comparative grammar of the Dravidian , londen, 

trubner  1875 p4) 

نکته اشاره دارند که دراویدی ها از شمال شرقی آمدند این دسته از دراویدی پژوهشگران به این  
ــت که از در هم آمیختن این دو گروه دراویدیان  ها رنگ زرد بودند  و در بخش جنوبی تیره پوسـ

 ),Robert Caldwell ,2003 561-562مهاجر در هند شکل گرفتند. (

ا زـبان ـهای ـخارج از هـند چون اورال آلـتایی،  ــان از قراـبت زـبان ـهای دراوـیدی ـب ـــناسـ زـبان شـ
ایالمی و نوـستراتی ـسخن گفته اند. زبان های اورال آلتایی یا اورالها، و آلتایی ها مجموعه زبان 
های در شــمال و مرکز آســیا هســتند. همچنین محققان به ارتباط زبان های دراویدی و تمدن 

ود سـند اشـاره کرده اند و از آنجایی که تمدن مهرگره بلوچسـتان نیز به این ناحیه نزدیک هارپا ر 
ــت. از این رو می توانیم بگوییم ـکه زـبان  ــان دراوـیدی  بوده زـیاد اسـ بوده احتـمال اینـکه زـبانشـ
تمدن هاراپا  (همچنین مهرگره بلوچسـتان) مسـلما از گونه زبان های هندو ایرانی نبوده اسـت. 

انجا که خط هاراپایی هنوز رمزگشــایی نشــده اســت نمی توان در مورد ارتباط آن زبان با   اما از
زبان دراویدی نیز با قطعیت ســخن گفت اما غالب زبان شــناســان زبان تمدن ســند را دراویدی 

تین میدانند. (    Witzel Michael “the langoages of harapa” proceeding  ofنخـس
the confrance on the ondus civilation)   ،166ص  ،1394عدلی( 

ه دســـت  ا ـب د را دراوـیدی ـه ل اینـکه تـمدن مهرگره هـن ه دالـی د از جمـل ه دیگری ـکه می تواـن نکـت
داشــتند اشــاره کرد عالمت ها و نشــانه هایی اســت که در بین دراویدی های هند رواج داشــته 

، همین نقش در )  12ص ،44تمدن خاموش، شـــماره    ،محبعلی،  همانند نقش مار (آپســـاالن
 آثار یافته شده از مهرگره به صورت پر رنگی وجود دارد. 

ــده در اثر  ــتان عنوان ش ــابه زبان ایالمی باس ــتین که مش ــت که زبان دراویدی نخس ممکن اس
ارتباط تجاری بین مکران آن دوره به ایالم منتقل شــده باشــد. می دانیم که تمدن ایالم ســالها 
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هارپا   سوتکگین دن وسوتکگین کوه و نوشارو و    هم دوره با تمدنبعد از تمدن مهرگره مکران و  
 شکل گرفته است. اما زبان ایالمی دیگر وجود خارجی ندارد.

ـــند» را ـکه قـبل از هـندو ایرانیاقوام هـندی هم تـمدن و زـبان ـها در این ـهای دراوـیدی «دره سـ
ا ـجایی د ـت د در خود ـحل نمودـن ــتـن ــور داشـ دوره این اقوام دیگر اثر ـکه از تـمدن آن منطـقه حضـ

های دراویدی اکنون بسیار تقلیل یافتند. امروزه چند زبان مانند چندانی باقی نمانده است. زبان
براهویی و تامیلی یاد آور دوره قبل از آمدن هند و اروپایی ها به هندوسـتان اسـت. زبان براهوی 

ــت. چرا که ب ــدن اس ــعیف تر ش ــتان هم روز به روز در حال ض ــیاری از براهویی های بلوچس س
ــت داده و زبان بلوچی را  ــتان بخاطر عدم وجود آموزش زبانی، عمال زبان خود را از دس بلوچس

 پذیرفته اند.

 

 
 

هزار سـال پیش از  9تا اینجا مشـخص شـد که دراویدی ها اولین گروه قومی بودند که احتماال  
ره حـضور داـشته اند. دراویدی ـشمال یا ـشمال ـشرقی آـسیا وارد بلوچـستان ـشده ودر تمدن مهرگ
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ــکریت واز قرن  ــنس ــده از س ــت ترجمه ش ــطالحی اس ــت، در مورد  19نیز اص ــهرت یافته اس ش
خواـستگاه اولیه دراویدی ها جز این مطلبی بیان نـشده که از جمله گروه های چادرنـشین مهاجر 

ان و بودند که از شــمال آســیا به ســمت جنوب مهاجرت کردند. شــمال ناحیه روســیه و مغولســت
ـــتان و  ــود و همچنین قرقیزسـ ــوب می شـ ـــمت تـبت و مرزـهای غربی چین محسـ ــرق، سـ شـ

های های قومی این منطقه به زبانقزاقـستان، تا تاجیکـستان را نیز شامل می شود، عمده گروه
 کنند و جزو اقوام سکا شناخته می شوند.اورالی، ترکی، مغولی و تونگوزی صحبت می

ــمال این احتمال وجود دارد که درا  ــکایی مرکز و ش ویدیها را از جمله همان گروه های قومی س
آسـیا تلقی کنیم. چرا که قوم سـکا در ازمنه ٔ تاریخی از درون آسـیای وسـطی یعنی از ترکسـتان 
ـــله ـهایی ـتا رود ُدن و از این رود ـتا رود عظیم دانوب  چین ـتا درـیای آرال و از این نواحی ـبا ـفاصـ

ف این صـــفحات وســـیع و دشـــتهای پهناور نام آنها تغییر منتشـــر بودند و در بخشـــهای مختل
میکرده اسـت اما از آنجا که اکثر پژوهشـگران زبان سـکاها را از جمله زبان های هندو اروپایی 
تلقی کردند این احتمال پذیرفته نـشده اـست. بـسیاری از دانـشمندان یونان باـستان، ـسکاها را از 

د. تر  ه اـن ـــت ان دانسـ ، مورخ Trogus Pompeiusوگوس پومپئیوس کهن ترین نژاد ـهای جـه
ـسده اول پیش از میالد، تأکید کرده اـست که ـسکاها همیـشه در نظر همگان، به جز مـصریان، 
ـــمار می رفتـند. نگرش  ـکه از ـمدتـها پیش ـبا این نظر مـخالف بودـند، کهن ترین نژاد جـهان ـبه شـ

م پیش از میالد، مصــریان درســت تر به نظر می رســد ســکاها مدت ها پیش از ســده ی هشــت
بهزادی، موجودیت قابل تشـخیصـی نداشـتند و به شـکل قبیله های کوچی زندگی می کردند. (

 ) 101٫ قوم های کهن فالت ایران، یهقر 

ـــکاـها را برای بلوچـها زـیاد می کـند  ــوص سـ ــوعی ـکه اهمـیت مـطالـعه در خصـ . قرار 1اـما موضـ
بلوچستان برای چند قرن است   گرفتنشان در مرزهای بلوچستان و تصرف بخشهای از سرزمین

ت.   اره کرده اـس اله اـش گری به این مـس تان2که کمتر پژوهـش یـس کاها به منطقه ـس  . مهاجرت ـس
 و حضورشان در اساطیر شاهنامه است.   در افغانستان کنونی 
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گیری اـساطیر ملل مختلفی؛ از جمله یونانیان، ایرانیان، هندیان ـسکاها در تکوین تاریخ و ـشکل
اســت. ســکاها که طوایفی بیابانگرد و مهاجم بودند، در اوان  نقشــی اســاســی داشــتهو چینیان  

شـدند و  تاریخ، همچون قبایل آریایی درشـرق و غرب وجنوب جهان مسـکون آن زمان پراکنده
هرچند همواره با همـسایگان خود در ـستیز بودند، ـسرانجام در میان آنها مـضمحل ـشدند و تنها 

ــفحات ــان در ص ــاهنامه تاریخ باقی    نامی از ایش ــکایی در تاریخ و ش ماند. (جایگاه و تأثیر قوم س
 مقاله علمی)   -فردوسی محمد طاهری

ــاکونف (  ــنــاسایران و بزرگ موّرخ ) Igor Diakonovایگور دی ــامی شـ -1915( روس ن
ــکایی را   تور اقوام  نیز  .)م1999 ــرزمین و  س ــرق  را  آنان  س ــت (رک. ایر   فالت ش ــته اس ان دانس

) ـسکاها را آریایی خواندن از این منظر که یک قوم کوچی بـسیار قدیمی در این 62:1384رـضا،
چرا که آریایی ها ســـالها بعد وارد منطقه شـــدند. البته بین آریایی   درســـت نیســـتمنطقه بوده  

ته ایرانیان   ت. چرا که   تفاوتخواندن و از جمله اقوام ایرانی خواندن در نوـش اکنان اـس ایرانیان ـس
ـشمال و ـشمال ـشرق ایران چون ازبکـستان، تاجیکـستان، ترکمنـستان، افانـستان و ... که زمانی 
تانی خطاب می  اهنشـاهی ایرانی بودند جزوی از اقوام ایرانی باـس لطه حکومت های ـش تحت ـس

 کنند هر چند بسیاری از مردمان آن کشورها این صحبت ایرانی ها را قبول ندارند.

و  هسـتند  ) خویشـاوندSaka Skythenز پژوهشـگران برآنند که کوشـانیان  با سـکاها (برخی ا 
چنین پژوهشـی تاکنون به   اما  میدانند  و آنان را از نژاد آریایی  می باشـنددارای پیشـینۀ مشـترک 

ت یده اـس د نرـس ان و مورخان باـش ناـس ان و نژاد ـش ناـس و  نتیجه ای مطلوب که مورد تائید قوم ـش
. اقلیم و جغرافیای مـشترک اقوام ـشرقی یزه های ناـسیونالیـستی دیده می ـشودبیـشتر در آن انگ 

مهمترین انگیزه این پژوهشـــگران جهت پرداختن به چنین تحقیقی بوده اســـت. شـــیوه های 
زندگی، تأمین معاش و و ابزار دفاعی اقوام ســراســر جادۀ ابریشــم شــباهت قابل توجهی با هم 

) و هیاطله یا هفتالیان Hunnenها (اقوام خیونی یا هونداشـــته اســـت. آنچه مســـلم اســـت  
)Hephtaliten کوشـانیان یا اقوام کوشـانی و سـکاها دارای سـرنوشـت همسـانی بوده اند که (
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ــیان به ویژه در برخورد آنها با دولت ــر هخامنش های ایرانی و رویارویی زمام داران ایرانی در عص
اشـکانیان و به نحو گسـترده در عصـر سـاسـانیان، ق.م) و نیز   486  – 522عصـر داریوش یکم (

 مورخان را بیشتر به مطالعه و تحقیق در این زمینه عالقه مند کرده است.

های شـاهنامه از دیگر سـو به اعتقاد بعضـی پژوهشـگران، ریشـه مشـترک بسـیاری از داسـتان
لواقع ا ) فیFengshen Yanyiفردوســی، و حماســه مّلی چین، تحت عنوان " فنگشــن ینی" (

 روایات این  ایران، و  چین  حدود  در اقوام  این  انتشـار از  پس  که  همان روایات اقوام سـکایی بوده
ه وارد رزمین دو  این  ملی  هایحماـس ده  ـس ت  ـش کاها همواره با آریایی  اـس من بوده و با و ـس ها دـش

 یکدیگر می جنگیدند.

ــال ـــکانـیان، این ـطایـفة   130ـهای  در ـحدود سـ ـــکایی در منطـقهق.م و درعـهد اشـ ای ـبه ـنام  سـ
ــدند و drangianaدرنگیانا   ( ــتقر ش ــالمی مس ) یا همان " زرنگ" و "زرنج" مذکور در تواریخ اس

و از این زمان )   Curtis&Stewart, 2007:28حکومت آن ناحیه را در دســت گرفتند (رک.  
تان، "بود که زرنگ به نام ـسکاها به   تان، ـسجـس تان" (ـسگـس تان امروزی) تغییر نام ـسکـس یـس ـس

داخل ـسرزمین های متعددی به  ناحیه هجوم). بعدها ـسکاها از این50: 1374داد (رک. بهار،  
و سپس با تسخیر   کابل را متصّرف شدند نخست   )sagar,1992:119دادند (رک. (هند انجام  

ـــمت ـــتان، دولتی ـبه قسـ ــرزمین هـندوسـ این ه درـتاریخ  آوردـند ـک وجود ـهای مهم دیگری از سـ
ها در تحوالت تاریخی حکومتی که تا مدت  ـسرزمین به دولت "هندوـسکایی" معروف ـشده اـست.

 ).Srinivasan,2000:59کرد (رک. ای ایفا میهند نقش عمده

ــکوـنت  ـــکاـها در این تحوالت مربوط ـبه هزاره قـبل میالد جزو اقوای بودـند ـکه در مکران سـ سـ
  مورد تحلیل قرار گرفتند.ندن آثار و نشانه هایشان مهاجرت که از طریق جا ماکردند 

 

 



52 
 

 "سگزی" در شاهنامه فردوسی

رغم آنکه بارها از ـسرزمین ـسیـستان و حوزه فرمانروایی رـستم؛ باید دانـست که در ـشاهنامه، علی
یعنی زابل و کابل یادـشده اـست؛ لفظ "ـسکا" و "ـسگـستان" و نیز معّرب آن، یعنی "ـسجـستان" به 

ــمنان با واژه ظاهرًا نرفتهکار   ــوی دشـ ــاهنامه بارها از سـ ــتم و فرزندان او در شـ ــت؛ اما رسـ اسـ
ــگزی" مورد خـطاب قرار گرفـته ــاـنه لفظی ـحاکی ازپیوـند تحقیرآمیز"سـ اـند. این واژه ـکه تنـها نشـ

بار در شـاهنامه به کار رفته و در اکثر موارد درحکم توهین و تحقیر  13رسـتم با سـکاها اسـت، 
مثبت "ـسگزی" را در   چنداننه  معنای  البته   فرزندان او از ـسوی دـشمنان بوده اـست.  رـستم و یا

ــیف ابتدای کرد؛ برای مثال در کتاب چهار توان مالحظهمتون ادبی دیگر نیز می مقاله در توص
"ـسگزی"، بار معنایی مـشابهی  هحال فّرخی ـسیـستانی که ظاهری آـشفته و نابـسامان داـشت؛ واژ

ــعری دید   ــعر فّرخی را ش ــت، ش ــاعردوس ــل بود و ش ــعد مردی فاض تر و دارد: «خواجه عمید اس
ــگزیی دید بیعذب، خوش و  ــتادانه، فّرخی را س ــیده، اندام، جّبهاس ای پیش و پس چاک پوش

وار در سـر و پای و کفش بس ناخوش و شـعری در آسـمان هفتم. هیچ دسـتاری بزرگ سـگزی  
 ).59:1375را شاید بود» (نظامی عروضی، باور نکرد که این شعر آن سگزی 

ــتان ــتم وخاندان زال در ذهن متبادر میهای  آنچه که از محتوای داس ــت که رس ــود، آن اس ش
ها پیوســته بود و به تبعیت از حکومتهای مرکزی رســتم که خود یک ســکایی بود اما به ایرانی

ایران تن داده بود و در عین  حال بی قید و ـشرط از ایرانیان در مقابل هجوم ـسکاها و دـشمنان 
(افغانـستان کنونی)، که در ـشاهنامه همواره ازآن   ایران محافظت می کرد، او در ناحیه ـسیـستان

با کلمات مترادف "زابل وکابل" هم یاد ـشده؛ برای خود اـستقالل تام قائل بوده اـست و پس از به 
ان ایرانی، همچون گیو و گودرز و  دـه اـن ان و فرـم ان بردن هر جنگی، برخالف ســـایر پهلواـن اـی ـپ

تان کنونی اطراف قن یـس دهار)، بازگـشت نموده و فرمانروایی را از طوس، به ـسرزمین خویش (ـس
گرفته اـست. پس طبیعی اـست که دـشمنانی چون افراـسیاب و ـشاه هاماوران و ـسرداران ـسر می

آنها، رستم را با عنوان "سگزی" خطاب کنند و از دست او خشمگین باشند. یعنی رستم پهلوانی 
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ر چند در واقع از سـپاه اصـلی ایران شـتابد هسـکایی که در گرماگرم نبردها به یاری ایرانیان می
که افراـسیاب با ـسپاهیان ایرانی به  متمایز اـست. در داـستان رزم کاووس با ـشاه هاماوران، زمانی

 کند:گونه رستم را از سایر پهلوانان متمایز میشود؛ بدینمی فرماندهی رستم مواجه

ــپــهــدار چــون کــار زان  گــونــه دیــد ســـ
ــن!  ــران مـ ــیـ ــت ای دلـ ــفـ ــه آواز گـ  بـ

ــار ـشــــ  ــن روزگـ ــیـ ــنـ ــر چـ ــهـ ــا را ز بـ  مـ
ــم ــد و ه ــوشـــــی ــک ــد ب ــگ آوری ــن  پشـــــت ج

ــالن  ــه را  ی ــن ب ــی ــر و ژوپ ــج ــن ــد  خ ــی  زن
ــان ــم ــزی ه ــگ ــم ســـ ــت ــردل  رســـ ــی  شـــ

ــد  به  دلیری  کز  بود ــــــ ــد   بنــــ ــــــ ــــــ   آوریــــ

 
ــدبــی ــی ــب ــد هــمــچــون ن ــجــوشــــی  آتــش ب

ــیـــران مـــن!  گـــزیـــده یـــالن، نـــره شـــ
ــار  ــنـ ــدر کـ ــدم انـ ــیـ ــرورانـ ــی پـ ــمـ  هـ

 تــــنـــگ آوریـــد کــــاووسرابــــهجــــهــــان
ــر بــ  ــه ســ ــر ب ــیــرانشــــان ســ  فــگــنــیــددل

ر دل ــه شــــمشـــــی ر بســــتــد ب  کــه از شـــــی
ــرش را بـه دام گزنـد آوریــــــــــــــــــــــد   سـ

 )(فردوسی                                     

 

ــرق  8حتی در جنگ هماون ــران توران (شـ ــد سـ ــتم به عنوان نیروی کمکی می رسـ وقتی رسـ
بلوچـستان)  که خود ـسکایی هـستند با رـستم به عنوان یک ـسکایی وارد مذاکره می ـشوند و از او 
که حکومت منطقه ای و مســتقل خود را داشــته می خواهند در کنار آنها قرار گیرد تا ایرانیان را 

با ســپاه ایران همراه می شــود و در نهایت تورانیان را شــکســت دهند اما رســتم نمی پذیرد و 
 شکست می دهند.

بحث را به درازا نکشـیم، همه ادله نشـان می دهد که سـکاها از قسـمت شـمال آسـیا مهاجرت 
ها محســوب که منطقه بلوچ  افغانســتان کنونی ســکونت اختیار کردندجنوب  کرده و در منطقه 

 
جنگی که فردوسی به آن اشاره کرده بین ایرانیان و تورانیان که زابلیان ابتدا در جنگ حضور نداشتند و رستم .   8

 بعدا به جنگ پیوست و تورانیان را شکست دادند.
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در شـــرق بلوچســـتان و مهاجرت داشـــتند و   ان همبه مکر و همین مردمان بودند که  میشـــود
لـسله زابلـستان ـسیـستان حکومت تـشکیل داده و برای ـسال ها حکمرانی می کردند و چندین ـس

مال و  تان و ـش تان و بلوچـس رق افغانـس اهی و امپراتوری قدرتمند را در منطقه  مرکز و ـش اهنـش ـش
ان شـدند که بیشـتر شـاهنامه از جنوب هندوسـتان بنا نهادند و تبدیل به دشـمنان خونین ایرانی

ها و نبردها با همین مردمان که قومی در شـــرق ایران و ســـاکن در توران خوانده شـــدند جنگ
یکی مبحث مهم اســت که به ما برای فهم   "توران کجاســت"ســخن می گویند. موضــوع اینکه  

یـشان درـست وـضعیت بلوچـستان در آن دوره و ـساکنان بخش ـشرقی بلوچـستان و میزان اثرگذار
 بر این سرزمین کمک می کند.

 

 

 توران کجاست؟ 

 ورا کرد ساالر ترکان و چین   دگر تور را داد توران زمین 

 کشید آنگهی تور لشکر به راه  یکی لشکری نامزد کرد شاه 

 کمر برمیان بست و بگشاد دست   بیامد به تخت کئی بر نشست 

 ( فردوسی)  

بلوچســتان که بر این ســرزمین تاثیر فراوانی گذاشــتند حکومت از جمله امپراتوری های شــرق 
سـکاهای هند، امپراتوری کوشـانی و همچنین پادشـاهی سـورن هسـتند که در تمام این ادوار 

 توران بلوچستان جزوی از قلمروی حکمرانی آنها بود.

ی دانســتن اینکه توران کجاســت از این جهت مهم اســت که با شــناخت توران کلیه افســانه ها
ـشاهنامه فردوـسی به منطقه ای در بلوچـستان مربوط می ـشوند، تمام آن نبردهای افـسانه ای و 
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اســطوره ای که فردوســی با آب و تاب از نبرد ایرانیان و تورانیان تعریف کرده بخشــی از تاریخ 
 بلوچستان را تفسیر می کند. 

ر دوره پادشاهی سکاهای پیشتر ذکر شد که توران و خضدار و حتی کویته و مناطق اطراف آن د
ــگران ـتاریخ  ــاـید کمتر پژوهشـ ــد، شـ ــط آنـها ایـجاد شـ هـند جزو قلمرو آنـها بود، و احتـماال توسـ

. اـست بلوچـستان  تاریخی  ـشهرهای  از یکی که  باـشند کرده  توجه طوران بلوچـستان به توران، یا
 ذکر  هم  ـشاپور  کتیبه  در  که اـست  بلوچـستان خـضدار  ـشهرـستان پیـشین  نام  تورـستان،   یا   توران
 نواحی  شــمار  در را  آن  اســالمی  هایســده  نخســتین  جغرافیانویســان که  ایناحیه  اســت،  شــده

اند. این ناحیه منطبق با منطقه شــکل گیری ســلســله خانات کالت در د دانســتهســن  ســرزمین
 .است شرقی  بلوچستان در کالت  شهرستان بلوچستان است و امروزه مشتمل بر بیشتر اراضی

ه د در حماـس ناخته میـش تر با نام توران ـش تان که پیـش های ملی ایرانیان به عنوان خـضدار بلوچـس
تان یاری از داـس تگاه بـس گی ایران پیوندی عمیق دارد با توجه به اینکه خاـس من همیـش های دـش

ایگی این اـساطیری و حماـسه تان کنونی) در همـس تان افغانـس تان (زابلـس یـس های ملی ایران، ـس
بخـشد که توران ـشهری اـست که ـسکاهای مهاجر از اـست، این واقعیت را تقویت میناحیه بوده

 و بر مردمان این منطقه نیز اثر گذاشتند. آسیای میانه در این منطقه ایجاد کردند

را مرکز والیت  "قصـدار"مسـلمانان عرب که بعدها سـیسـتان تا غزنی و مکران تا سـند را گرفتند  
 بیان کردند.  "توران"

ره اردشـیر بابکان موسـس سـلسـله سـاسـانی نام پادشـاهان مکران، توران، و سـیسـتان به در دو 
عنوان پادشاهانی که با هدایا نزد وی رفته و شاهنشاهی او را پذیرفتند ذکر شده است این اتفاق 

 پس از آن افتاد که اردشیر بقیه شاهان پارتی منطقه را شکست داد.

تور بر پایه  بارها این نام در شـاهنامه فردوسـی ذکر شـده اسـت.توران از کلمه تور گرفته شـده و 
بخشـی ها پسـر دوم از سـه پسـر فریدون از سـلسـله پادشـاهی سـکاها بود که در جهاناسـطوره

ترش ســـلم بر برادر فریدون کشـــور توران به او اختصـــاص یافت. تور با همدســـتی برادر بزرگ
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تند. تکوچک وریدند و او را کـش رزمین توران بود. معنای واژه تر یعنی ایرج ـش اه ـس تین ـش ور نخـس
 اند. تور را در پارسی،  دلیر و پهلوان گفته

اه  تقرپادـش ند، و مـس ت از ناحیت طوران به ـس هری اـس ت: کیجکانان  ـش ته اـس حدود العالم نوـش
طوران اســت. و محالی و مندان و شــوره از شــهرهای ناحیت طوران اســت و کیچکانان مقر 

) به نظر می رسد مولف حدود العالم 125ست. (حدود العالم چ دانشگاه ص  پادشاهان طوران ا 
ــت اما از طرفی  ــته اس ــند نوش ــتباه جزو س ــند این منطقه را به اش بخاطر نزدیکی طوران به س

 کیچکانان احتماال همان کیچ را مرکز پادشاهان طوران ذکر کرده است.

 
 

نده مجهول که  تان  با نویـس یـس تان از کتاب قدیمی تاریخ ـس یـس تن تاریخ ـس هیچ کس برای نوـش
ت تغنی نیـس تان و غزنه از مملکت آورده:    در مورد توران  آن مـس یـس مت بین مکران و ـس آن قـس

ــتان انگلیس و ایالت  ــند و اکنون جزء بلوچس ــه های قدیم آن را طوران نویس ــند که در نقش س
 .)206ص ، 1381 مجهول،غزنین افغانستان واقع شده است. (
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ز شـهرهای مهم دوره حکمرانی مسـلمانان بود و همیشـه والیانی از سـوی خلیفه خضـدار یکی ا 
های در ســـال) همچنین  341 ص معجم البلدان،الحموی،   برای آن منصـــوب می شـــدند.(

ــلمانان را در حال اقامت در کیجکانان  976 ــمت هند میرفت خلیفه مسـ م ابن حوقل که به سـ
  9خضدار یافت.

و گفته شــده در دوره عبدالله بن زیاد منذر بن جارود به عنوان حاکم خضــدار تعیین شــد که در  
 آنجا فوت کرد و خلید عینین (شاعر) عرب در رثای او شعر سرود:

 و ابکی ابن بشر سید الوافدین  – یا عین ادری دمعة فاسعدینی 

 رهبا و لم یرجع مع القافلین.   –و ابکی ابا االشعث لما ثوی 

 یسفی علیه الریح ترب الدرین  – اور قصدار فضحی بها ج

 10ای فتی دنیا اجّنت و دین  –لله قصدار و و اکنافها 

ســلطان محمود غزنوی (ســبســتکین)  402در ســال  تاریخ نگاران عرب همچنین نوشــتند که  
 .توران را تصرف کرد و به حکمرانی خود افزود

 

 

 

 

 
گان قدیمی به همین صورت کیجکانان ممکن است همان کیج مکران باشد که مارکوپولو و بسیاری از نویسند .   9

 یاد کرده اند و پیشتر ذکر آن رفت.
ای چشم اشکی بریز و شادم کن و کریه کن برای سید مسافران، گریه کن برای ابو اشعث وقتی فوت کرد  .  10

و با قافله باز نگشت، همسایه قصدار شد و قربانی آنجا  باد خاک پاکش را به حرکت در می آورد، قصدار و حوالی  
 ا به خدا می سپارم  چه جوانی بود که دنیا و دین را دیوانه خود کرد. آن ر 
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 دو سوی بلوچستان  یها امپراتوری

های پیش از میالد تا قرن هفتم میالدی دو حوزه امپراتوری و یک حوزه پادشـاهی در در صـده
تان)  1مناطق:   رق بلوچـس تان و ـش تان تا افغانـس یا (هندوـس رق آـس یا (ایران). 2. ـش . 3.غرب آـس

ری بر مرکزی (مکران و سـیسـتان)  وجود داشـته که این امپراتوری های قدرتمند تاثیرات بسـیا
ـــتان ـیک  ــتـند، ـبه عنوان مـثال پس از ورود رومـیان ـبه منطـقه هـندوسـ ــاکـنان منطـقه ـگذاشـ سـ
کل گرفت که از  تان ـش رق بلوچـس تان و ـش تان و افغانـس به جزیره هندوـس مال ـش اهی در ـش پادـش
ــتقالل کرده و بر تـمدن منطـقه به مدت دو قرن تاثیر  ــلوکـیان رومی حاکم بر ایران اعالم اسـ سـ

 گذاشت. 

 پادشاهی های حوزه شرق: 

 پیش از میالد  185تا  322. شاهنشاهی مائوریا یک سلسله در هند باستان بین 1

میالدی بر ـشمال هند، افغانـستان،  400پیش از میالد تا   150. پادـشاهی ـسکایی هند که از  2
 سال حکومت کردند. 550توران و بخش شرقی بلوچستان  نزدیک رود سند به مدت 

میالدی) ازـشمال هند و توران در ـشرق بلوچـستان تا  350م تا   30کوـشانی که از (  . پادـشاهی3
ــمال هند. به پایتختی  بلخ حکمرانی می  ــتان و ش ــتان ترکمنس ــتان ازبکس ــتان تاجیکس افغانس

 کردند. 

 حوزه غرب:

 پ. م پیش از شکل گیری سلسله هخامنشی 549پ. م تا  687. پادشاهی مادها 1 

پیش از میالد که توسـط سـلوکیان رومی برچیده  330پیش از میالد تا   558. هخامنشـیان از  2
 شدند.

 سال ۲۴۸حدود   پیش از میالد ۶۴ تا ۳۱۲ . پادشاهی سلوکی رومی بر ایران از 3
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ـــکانی ـیا ـپارتـها (4 ــاهی اشـ م) در حوزه ایران (کـیانـیان احتـماال هـمان  224پ.م ـتا   250. ـپادشـ
 اشکانیان اند)

 میالدی  651تا  224. پادشاهی ساسانی  از 5

 حوزه مرکزی: 

پادـشاهی ـسورن در منطقه زابلـستان (ـسجـستان) افغانـستان و ـشرق بلوچـستان، که از اـشکانیان 
 میالدی و ظهور ساسانیان حکومت مستقلی داشت. 240جدا شده و تا 

بر منطقه کیخسـرو   و یورشسـاسـانیان  دوره میانی  تا  پس از هخامنشـیان  که  پادشـاهی مکران 
هر چند به جز دوره هخامنشـــیان در بقیه ادوار نیز حکمرانی منطقه  مکران حکمرانی می کرد.

ــیر بابکان با هدایا به دربارش  ــتان بوده که بنابر منابع کتیبه اردشـ ــت خود مردم بلوچسـ به دسـ
یخـسرو به فردوـسی نیز در ـشاهنامه ذیل موـضوع حمله ک  حاـضر ـشده او را "ـشاهنـشاه" پذیرفتند.

 شاه مکران به این موضوع پرداخته است.  

 
 نقشه ترسیم مرزها قرن دوم بلوچستان امپراتوری کوشانی و پارتی 
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 سکاهای هند و مکران و سکستان 

پیش از میالد به طور بیابان گردی زندگی می کرند و به   7ســکاها قبایلی بودند که قبل از قرن 
ه  ا ـک ادـه ه قلمرو ـم اه ـب ـــی ای سـ اـهای درـی ـــک ان سـ د در این مـی ده بودـن ــترده ای پراکـن طور گسـ
تی که از مادها خوردند  کـس یان بود حمله ور گردیدند و و در اثر ـش ان پیش از هخامنـش حکومتـش

نامیده شــدند. در   "م ورگاوه"و ســیســتان رانده شــدند. و بعدها به نام ســکاهای    به طرف کرمان
ـــند نفوذ پـیدا کردـند و در پنـجاب و هیـماـچال پراداش و گجرات  ادوار بـعد ـبه درون مکران و سـ

نام داـشتند بین ـسیحون جیحون ماورا  "تیگراکندا "اـستقرار یافتند دـسته ای دیگر از این ـسکاها  
ـــمت قلمرو النهر زـندگی می کر  ـــکاـها نیز اجـبارا ـبه سـ ــارـهای یوچی ـها این سـ دـند ـکه بر اثر فشـ

اـشکانیان مهاجرت کردند و با فرهاد دوم و اردوام دوم جنگ کرده و آنان را به قتل رـساندند آنها 
ـــکاها مخلوط گردیدند. (د. ن ــندبـعدها به درنگـیا (زرنج) مـهاجرت کردند و با دیگر گروه سـ  ،وشـ

 ) 9ص  ،شاهان سکایی هند

 
 که زندگی کوچی داشتند  سال پیش از میالد مسیح 170نقشه قلمرو سکاها 
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ــتان و مکران و هند  ــوم پیش از میالد تا یکم میالدی به افغاس ــکاها که از قرن س گروهی از س
ـشود این مهاجرت کردند، پادـشاهی را بنیان نهادند که با نام پادـشاهی ـسکایی هند ـشناخته می

ـسال بر بخـشی از ـشرق مکران و ـسکـستان، افغانـستان و ـشمال پاکـستان  550پادـشاهی حدودا 
 کنونی حکومت کردند. نام سکستان و سیستان از همین اقوام گرفته شده است.

کتیبه هخامنشـــی نقش رســـتم به ســـه دودمان ســـکاها اشـــاره کرده: ســـکاهای هوم نوش 
)Homa varak) تیز خود (tigra kuda ــو آ) و ا ( ین سـ ه ) tardaryaدرـی د ـک ایی بودـن آنـه

شـــمال دریای ســـیاه ســـکونت داشـــتند. توماس ســـکاهای زابلســـتان، درنگیا/زرنج را همان 
سـکاهای که در این نواحی آمدند احتماال بعد   ).sircar.  120 Pنوش میداند. (  هوم  سـکاهای

  بودند.از حمله مقدونی ها (یونانی ها) 

دکتر خادمی ندوـشن می گوید: ـسکاهای هوم نوش را میتوان با ـساکنین جنوب دریاچه هامون 
های هخامنشی در مکران منطبق دانست. در خصوص منقاد شدن این اقوام اولین باردر کتیبه

ــکاها ــتند که بعدا به میتوان یافت سـ ــکاهای هوم نوش هسـ ی مکتوب دراین کتیبه همان سـ
 )273صندوشن، شاهان سکایی هند، مکران مهاجرت کرده و آنجا را گرفتند. (

سـکاهایی که بر مکران حکمرانی کردند همان سـکاهای هسـتند که بر سـیسـتان افغانسـتان و 
ســکایی شــناخته می   -غرب هندوســتان حکمرانی نمودند که به نام ســلســله پادشــاهی هندو

 شوند. 
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 ساله سکاهای هند 550نقشه: حدود پادشاهی 

 

رییس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب  -داکتر اوسکون عثمانف  اکادمیسن پروفیسور  
در بیـشکیک به چاپ رـسیده و  2012«تاریخ قرغیزـستان: از آوان باـستان تا کنون» که به ـسال  

ــوی وزارت آموزش و علوم جمهوری ا ــده از سـ ــمی تایـید شـ ــی رسـ کنون به عنوان کـتاب درسـ
ــور ــات آموزش عالی آن کش ــس ــتان در موس ــود، در ص.    قرغیزس زیر عنوان  54تدریس می ش

سـوم پ. م. در گسـتره پهناور -ها در تاریخ جهانی» می نویسـد: «در سـده های هشـتم  ا«سـاک
که ایشــان را در متون ســنگ  آســیای میانه و قزاقســتان، قبایل فزونشــمار کوچی می زیســتند

ی خواندند. کاتبان آدم آزاد، مرد جنگی و دلیر) م -ها (سـاک  سـاک  –نبشـته یی پارسـی باسـتان  
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ـــتانی هـند ـبه ـنام «تورـها» ــکـیت ـها و مـنابع ـباسـ  .ـیاد کرده اـند 11عـهد عتیق، آن ـها را ـبه ـنام اسـ
 .ها ایشان را «سئی» ها می نامیدندچینی

اره  اطیر ایران" به ـشرقی ـشدن دـشمنان اـساطیری ایران اـش ته اـس پیرنیا در کتاب "خطوط برجـس
اسـوره های سـکا ها، خطر آنها بود که ایران را تهدید می می کند و یکی از دالیل شـرقی شـدن  

ــایی نمی آـمدـند بلـکه برای ـماـندن می آـمدـند ( ــورگشـ ــرـفا برای کشـ پیرنـیا، خطوط کردـند. و صـ
 )134ص برجسته اساطیر ایران، 

ها و سـال پیش در یکی از آثار خود ریشـه ژرمن   130شـارون ترنر نویسـنده انگلیسـی اسـت که 
مالی را،  از سـکاها معرفی نموده و گفته که این ها قبایل گوناگون سـکایی بطور کلی اروپای ـش 

عزیز آریانفر (  .هســتند که متمدن ترین قوم ســکایی باشــنده آلمان همان «گوت ها» بوده اند
 )17ص  ،1393، اسکیت ها

ـسکاها تقریبا قدیمی ترین اقوام جهان هـستند که در مورد آنها ـسخن رانده ـشده اـست، بخـشی 
ــدـند، چون گروه بزرگی از این مردم ـبه اروـپای از ه مین گروه بود ـکه بـعدـها ـبه آرـیایی معروف شـ

 کنونی مهاجرت کرده بودند. 

ــگران میگویند تورانیان ــی آنها را برابر ایرانیان قرار می پژوهشـ ــکاها که فردوسـ دهد همین سـ
 مکران بوده است.بودند که مراکز مهم شان زابلستان و سیستان (افغانستان) و کابل و شرق 

داند و به گفته هرودوت به مناســبت همین برادری با فردوســی تورانیان را برادران ایرانیان می 
ها ابتدا در معاف شـــده بودند. در چنین صـــورتی باید گفت که پارس مالیات ایرانیان از پرداخت

ــکاها یا   ــار س ــپس در نتیجه فش ــتند و س ــکونت داش ــتان س ــیس ــتان ناحیه س ــیس تورانیان از س
ها را در ناحیه ســیســتان گرفتند؛ آمدند و به این طریق ســکاها یا تورانیان جای پارس فارس به

ــدولی روابط ــان با آنها قطع نش ــین، احیا الملوک  .ش ــاه حس ) و 26و  24ص     1344،(ملک ش

 
 توران واقع در خضدار بلوچستان. .  11



64 
 

ــول،( ــهــــ ــجــــ ــان، مــــ ــخ ســـــــــیســـــــــتــــ ــاریــــ  )54–53ص، 1381تــــ
آغاز شده بود، در زمان  افراسیاب پسر کورنگ با یماننر  سام نبرد بین ایران و توران که از زمان

که اوج نبرد اســت، نزاع ایران و توران شــدت  کیکاووس طهماســب نیز ادامه یافت و در زمان
تم گرفت و تان رـس یاب را بکشـد تمام این داـس ی مربوط به توران در توانسـت افراـس های فردوـس

اســت که در آن دوره همه این مناطق زیر   ، افغانســتان و کشــورهای شــمالشــرق بلوچســتان
 سکاها سکونت کرده بودند. کهسلطه یک حکومت بوده 

 خود رـستم ـشاهنامه نیز یکی از ـسکاها بوده که جنگها و نبردهایش به نظر میرـسد با ـسکاهایی
ــکیل دادند و بر بخش غربی مکران نیز حکومت   هم نژادش ــکایی هند را تش بوده که دولت س
 می کردند.

کنار آنها دو حکومت دیگر پادـشاهی ـسورن هند و امپراتوری کوـشانی نیزـشکل گرفت که در در  
 بخش شرقی بلوچستان شامل منطقه توران کالت، خضدار، کویته بود.

ال   اپور اول در کتیبه زرتـشت که در ـس ته ـشده  از حدود مرزها 262ـش ایران چنین یاد   یم . نوـش
شــهرها را زیر فرمان دارم : پارس ، پارت ، خوزســتان ، کرده که "من خدایگان ایرانشــهر ، این  

تان ، مکران ، پاراوان  گسـتان ، تورـس ر ایرانشـهر، کرمان ، ـس راـس میشـان و … مرو ، هرات و ـس
 هند و …" 

انیان ، ـشرق مکران  توران نام داـشت که منتهی الیه آن به خرگاه م اـس رـسید  یتا پایان روزگار ـس
والیت ســرحد پاکســتان مي گذرد و زیســتگاه پشــتون ها در و این همان مســیری اســت که از  

 آنجاست.

ــت ـکه پس از  ــدار توران درـتاریخ رابـعه  بـنت کـعب قزداری اسـ از جمـله چهره ـهای معروف خضـ
ــتین  ــد.  برخی او را نخس ــی ش ــاعر معروف فارس ــان تبدیل به یک ش مهاجرت از قزدار به خراس

 شاعر زن فارسی به شمار می آورند. 
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 کاها با پشتون ها و بلوچها اشتراکات س

بخش بزرگی از حکمرانی سـکاها دقیقا نقاطی اسـت که امروزه پشـتو ها و بلوچها در آن سـاکن 
اند. پشــتو ها بزرگترین مرز مشــترک با بلوچها را دارند. از ســیســتان و هلمند و قندهار ، چمن و 

ها تا غزنی ن ـسوی پـشتونکویته تا کوه ـسلیمان که مرز مـشترک بلوچها و پـشتو ها هـستند و از آ
ــترک همواره منطقه حکمرانی  ــوی این مرز مش ــور پر رنگی دارند.  دو س ــت و کابل حض و خوس

 سکاهای پیش و پس از میالد مسیح بوده است.

سـیسـتانی که از آن صـحبت می کنیم  سـیسـتانی که در تاریخ از آن یاد شـده منطقه ایسـت در 
راه ـشامل هلمند و قندهار می ـشود، ـساکنان این منطقه افغانـستان کنونی که در کنار نیمروز و ف

ها هســتند. زابلســتان تاریخی که شــاهنامه بدان پرداخته اندکی باالتر از این ها و پشــتونبلوچ
ها در آن پر رنگ اـست. به همین خاطر اـست که هم بلوچها و ناحیه اـست که باز حـضور پـشتون

محل ســـکونت و حکمرانی اش همین   هم پشـــتون ها مدعی هســـتند که رســـتم تاریخی که
 منطقه بوده، به احتمال زیاد یکی از همین مردمان پشتون یا بلوچ بوده است. 

ها و پشـتون ها، حتی آداب و رسـوم بلوچ و پشـتون بسـیار به یکدیگر نزدیک اسـت، لباس بلوچ
زبان این دو که هر دو یک منشـاء پارتی و پهلوی باسـتانی در آن دیده می شـود، اداب و رسـوم 

ــت معروف ترین رقص بلوچکهداجتماعی، حتی رقص فرهنگی  همین رقص  وها "دوچاپی" اس
ــود ــناخته می ش ــتون ها به نام "اتن" ش لنگ و   ،بدون هیچ فرقی به عنوان مهمترین رقص پش

ی که مردان افغان و بلوچ به طور مشــترک از آن اســتفاده می کنند. نظام قبایلی بلوچ و دســتار 
پشتون و استفاده از اسامی مشابه در نام طوایف چون، اچکزی، قلج ای، احمدزهی، پوپل زی، 

ــیرانی، منـگل، بـهادرزی، داودزی   ـــتانکزی، اروکزی، درانی، شـ کریم زی، نورزی، ،بارزکی، اسـ
سرحدات و .....که نام همه این طوایف پـشتون مـشابه طوایف زهی زهی در عمرزی، یوـسف زی  

بلوچســتان و ســجســتان و زرنج تاریخی هســتند. بعد از ایجاد خط مرزی دیورند غربی و شــرقی 
توـسط انگلیس در بین بلوچ ها و پـشتونها این موـضوع به یک جدل ـسیاـسی با دولتها تبدیل ـشد 
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ین خـصوص با یکدیگر درگیر ـشدند و بیـشتر انگلیس را مقـصر اما بلوچها و پـشتون ها کمتر در ا 
 می دانند و همه ساله جشن وحدت و قدم زنی در ناحیه مرزی دیورند برگزار می کنند.

 
 عکس: خوست افغنستان گروهی از محصلین پشتو 

 
 های شبیه بلوچی تصویر توسط نیروهای ارتش آمریکاعکس: یک زن کوچی پشتو با لباس 
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ــتون ها و بلوچ ــی و درگیریپشـ ــیاسـ های گاه و بیگاهی که با یکدیگر ها علیرغم اختالفات سـ
ــبت به بقیه متحدترین مردمان منطقه بودند، هر زمانی که به یک توافق برای  ــتند اما نسـ داشـ

را فتح می کردند و   دهلیهمبســـتگی می رســـیدند از طرفی (دوره ابدالی و نصـــیرخان نوری)  
ـــله مغول ــلسـ ـــیدـند، از طرفی (دوره میرعـبدالـله ـخان و محمود افـغان)  ـها را سـ ـبه زیر می کشـ

اـصفهان را می گرفتند و ـسلـسله ـصفویان را ریـشه کن می کردند و از طرفی (جنگ اول افغان و 
اندند. و از طرفی میر یاه می نـش که   "محمدخان بلوچ"بلوچ و انگلیس) که انگلیس را به خاک ـس

و نزدیک بود که   کرد و دوسـتمحمد خان افغان از وی پشـتیبانی نمودافشـار قیام  نادرشـاه  علیه  
 ه و ورق برگشت.سپاه نادر را از بین ببرند که نادر با نیروی کمکی به طور ناگهانی رسید

پشـــتون ها و بلوچهای معاصـــر هم پا و هم زمان با هم دولت مدرن تشـــکیل دادند که مقارن 
سـتان و میر نصـیرخان نوری در بلوچسـتان. افغانسـتان اسـت با دولت احمد شـاه ابدالی در افغان

نامی اســت که در همین دوره بر این منطقه اطالق گردید، و بلوچســتان هم نامی اســت که در 
های حکومت ظاهرشــاه در ســال همین دوره بر این منطقه نامیده شــد. زبان پشــتون در ســال

ـــکل گرفـته و وارد آموزش و پرورش حر  1343 ــد و زـبان بلوچی نیز ه.ش رفـته رفـته شـ ـفه ای شـ
 همین دوره کتابهای آموزشی کالسیکش وارد بازار شد.

ها در این این بخش بوده که بلوچها بخاطر فشـارهای عوامل ها و بلوچتنها تفاوت اخیر پشـتون
یس کنند  تند دولت خود را تاـس ان در کناره دریا نتوانـس ر موقعیت جغرافیایی مهمـش خارجی بر ـس

یاـسی برخوردار گردیدند هر چند آنها نیز همانند ها دناما پـشتو تان از قدرت ـس ـستکم در افغانـس
 بلوچها در بین افغانستان و پاکستان تقسیم شدند و بیشترین جمعیتشان در پاکستان است. 



68 
 

 
 

ـــتان ـجان کالم اینـکه ــاکـنان بلوچسـ  بودـند و از هزاره نهم پیش از میالد دراوـیدی ـها اولین سـ
کاها ته ع ـس بعد از  بودند که  پیش از میالد مسـیحپایانی    صـده های مده از مهاجراندومین دـس

ورود به افغانســتان کنونی و ســیســتان و شــمال و شــرق بلوچســتان  اثرات قابل توجهی بر این 
مردم گذاشــتند هر چند در میان آنها هضــم شــدند اما حکومت های ســکایی از هندو ســکایی 

ــکانی که در د ــورن، تا هندو پارتی و اش ــتند بر زبان و فرهنگ س ــتان وجود داش ورتا دور بلوچس
ــتانی مکرانی ــد که ها و افغانباس ــتو ایجاد ش ــته و زبان جدیدی به نام بلوچی و پش ها اثر گذاش

 ریشه های مشترک با زبان های باستانی ایرانی دارند. 
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بخش شاید مناسب باشد که برای درک هر چه بیشتر حضور سکاها در شرق بلوچستان  در این  
ی  یم که فردوـس ته باـش اره ای داـش رو اـش اه مکران و کیخـس به نبردهای توران و ایران در دوره ـش

 مفصال به آن پرداخته است.

 شاه مکران ، شاه توران و کیخسرو 

 گذر کرد از آن پس به مکران زمین  - از ایران بشد تا به توران و چین 

 رنج از گرهمیانها ندید ایچ  –ز مکران شد آراسته تا زره  

 به توران و مکران و دریای چین  – پی او ممان تا نهد بر زمین 

 به دریای کیماک بر بگذرم   – همه چین و مکران سپه گسترم 

 12بخواهیم باژی ز مکران زمین   –چو گردد مرا راست  ماچین و چین 

 ز هر جای کشتی گران را بخواند   –جهاندار سالی به مکران بماند 

 به تاراج مکران نهادند روی  – رخاشجوی از آن پس دلیران پ

 

ت. ایران تانی بین ایران و توران پرداخته اـس اهنامه به طور مفـصل به جنگی باـس  فردوـسی در ـش
دو قطب متضاد همدیگر بوده و همیشه علیه   در شرق بلوچستان  سکایی  و توران  درغرب  آریایی

بدان  یکدیگر در نبرد بودند. در این میان موضــوع جنگ با شــاه مکران نیز به میان می آید که
 خواهیم پرداخت. 

یعنی علت اینکه کیخسـرو ایرانی با افراسـیاب تورانی دشـمن بود به کشـته شـدن پدر کیخسـرو 
گشــت. داســتان به طور مختصــر از این قرار بود که بر می    تورانی  ســیاوش در دربار افراســیاب

ــیاوش ابتدا با دختر "پیران"  ــد. سـ ــلح منجر شـ ــیاب جنگید و نتیجه به صـ ــیاوش با افراسـ سـ
 

 خراج.   –باژی .  12
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ــت پیران، با فرنگیس دختر  ــپس به درخواس ــیاب به نام جریره ازدواج کرد س ــاالر افراس ــپهس س
ــت و قل ـــیاب نیز ازدواج کرد. ـلذا ـبه ایران ـبازنگشـ ه ـنام قلـعه کـنگ ـیا مـکگ دژ را ه ای بـ ـع افراسـ

سـاخت و ماندگار شـد که نهایتا در توران توسـط "گروی زره" که از سـیاوش کینه داشـت کشـته 
 شد. 

خواهی سیاوش، طوس را با سپاهی برای جنگ به توران کیخسرو پس از پادشاهی، برای خون
حکمرانیش از حوزه   فرـستد. در این جنگ، طوس ـشکـست خورد. در لـشکرکـشی دوم رـستممی

هزار شـتابد. پس از آن کیخسـرو سـیبه یاری طوس و ایرانیان می  در سـجسـتان قندهار و زرنج
ــران و بزرـگان ایران ــتم، سـ ــیرزن، رسـ ــمشـ ــواران شـ ــکر ـناـمدار و سـ زمین را گردآورد و ـبه لشـ

دند. خون تم به راه افتاد و بر توران چیره ـش کر به فرماندهی رـس یاوش برانگیخت. لـش خواهی ـس
تم گ پاه ایران به فرماندهی نگرـس روان ـس پس پیـش ت. ـس یاب نـشـس ود و بر جای افراـس دژ را گـش

کیخـسرو بر پیـشاهنگان ـسپاه افراـسیاب یورش بردند و آنان را ـشکـست دادند. جنگ چهل ـسال 
به درازا کشید. افراسیاب گریخت و از جیحون گذشت. پس از آن در پس چین به نیرنگ از دریا 

ن شـد. کیخسـرو به دنبالش رفت و چون به چین رسـید، با کشـتی از دژ پنهاگذشـت و در گنگ
دژ رســـید. اما به افراســـیاب دســـت نیافت و به ایران بازگشـــت. منبع: دریا گذشـــت و به گنگ

  13پور، «اسطوره کیخسرو در شاهنامه»، بخارا.اسماعیل

کیخسـرو هنگامی که میخواسـت به سـمت توران در شـرق بلوچسـتان حمله کند شـاه مکران را 
تهدید کرد و از گرفتن خراج ســخن گفت و از او خواســت که به او ســپاه و امکانات بدهد تا به 
جنگ توران برود اما شــاه مکران که پادشــاه مقتدری بوده این موضــوع را نپذیرفت. وقتی نامه 

 شنید:پاسخ خسرو نزد شاه مکران آمد اینگونه رسان و سفیر کی

 که نادیده بر ما فزونی مجوی               بدو گفت با شاه ایران بگوی          

 
توجه داشته باشیم که چینی که فردوسی از آن صحبت می کند منطقه ای در شرق است و نه این چین  .  13

 ره یک منطقه بسیار دور از ایران شناخته می شد. کنونی، فردوسی اطالعات کافی از چین نداشته، چین هموا
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 جهان روشن از فر بخت منست             زمانه همه زیر تخت منست           

 نخستین برین بوم تابد بمهر                 چو خورشید تابان شود برسپهر    

 بزرگی و مردی و نیروی دست          همم دانش و گنج آباد هست            

 گراز من همی راه جوید رواست                    که هر جانور بر زمین پادشاست

 نبندیم اگر بگذری بر تو راه                           زیانی مکن بر گذر با سپاه

 ر ایدونک با لشکر آیی بشهر                       برین پادشاهی ترا نیست بهر و 

 نمانم که بر بوم من بگذری                           وزین مرز جایی به پی بسپری 

 نمانم که مانی تو پیروزگر                            وگر یابی از اختر نیک بر 

و لشــکری آمده کرد و به ســوی  را شــنید برافروخته شــد  وقتی کیخســرو این جواب دندانشــکن
مکران روانه ـشد وقتی نزدیک مکران رـسید از ـشاه مکران خواـست تـسلیم ـشود اما او نپذیرفت و 

 وارد پیکار شد.

 ای برگزید بیامد چو نزدیک مکران رسید                ز لشکر جهاندیده 

 ه با شهریاران خرد باد جفتبر شاه مکران فرستاد و گفت                 ک

 

ختی در گرفت که  اه مکران با لشـکری در مقابل لشـکر بزرگ کیخسـرو قرار گرفت، جنگ ـس ـش
ــد و ــته ش ــد و  1140 هااز مکرانی در نتیجه این جنگ ده هزار نفر کش ــارت گرفته ش نفر به اس

 کیخسرو پیروز شد. 

 

 همی گرد لشکر بگشت ز مکران طالیه بیامد بدشت                     همه شب 
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 و زآن انجمن کشته شد ده هزار                   سواران و گردان خنجرگزار

 هزار و صد و چل گرفتار شد                    سر زندگان پر ز تیمار شد 

پس از اینکه کیخـسرو در نبرد پیروز ـشد دـست به تاراج مکران زد و به مدت یک ـسال در مکران 
ها دســت به ســتم های بســیار زد و ســپس فرمانده برای مطیع کردن بلوچ  ماند و در این مدت

ــکش را ـبه عنوان ـحاکم مکران قرار داد و خود از طریق درـیای مکران (کیـماک) ـبه  ایرانی اشـ
 سمت چین حرکت کرد. 

 

 ازان پس دلیران پرخاشجوی                    بتاراج مکران نهادند روی 

 ز هر جای کشتی گرانرا بخواند                     جهاندار سالی بمکران بماند  

 باشکش بفرمود تا با سپاه                          بمکران بباشد یکی چندگاه

بیه  ید و آنجا متوجه ـشد که زبان مردم ـش یر دریایی بود تا به چین رـس کیخـسرو یک ـسال در مـس
 زبان اهل مکران است. 

 نگه کرد هامون جهان را بدید               چو خسرو ز دریا بخشکی رسید      

 همه شهرها دید برسان چین                         زبانها بکردار مکران زمین 

 بدان شهرها در بیاسود شاه                      خورش خواست چندی ز بهر سپاه 

از کرده   کیخســرو مدتی در چین ماند و به شــکار و اســتراحت پرداخت و در این مدت به شــدت
ــی حمله نمی  ــاهان پیام داد که دیگر به کس ــد و به بقیه ش ــتار مردم مکران نادم ش خود در کش

 کند. 

 ازین پس ندرام کسی را بکس                      پرستش کنم پیش فریادرس  
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 ز لشکر یکی نامور برگزید                         که گفتار هر کس بداند شنید 

 ن پیام                        که هر کس که او جوید آرام و کامفرستاد نزدیک شاها

 بیایند خرم بدین بارگاه                            برفتند یکسر بفرمان شاه 

 یکی سر نپیچید زان مهتران                        بدرگاه رفتند چون کهتران

برنگردی افراســـیاب همه جا را می  کیخســـرو یک ســـال در چین ماند تا اینکه به او گفتند اگر
گیرد به همین خاطر آهنگ برکـشت به ایران کرد و مـسیری که یکـساله طی کرده و با کـشتی به 

ـــید  هـفتچین رفـته بود بـخاطر ـیاری کردن ـباد در  ــکی رسـ ــت. هنـگامی ـکه ـبه خشـ ـماه ـبازگشـ
ــتقـبالش آـمد و ـپای او را  ــکش فرـماـنده جنگی ـبه اسـ ـــتان) اشـ (احتـماال ـبه کیچ ـیا تیس بلوچسـ

 بوسید.

 سپهدار لشکر بخشکی کشید                   ببستند کشتی و هامون بدید 

آگاه شد اشکش آمد براه                    ابا لشکری ساخته پیش   شاهچو 

 پیاده شد از اسب و روی زمین                 ببوسید و بر شاه کرد آفرین 

 همه تیز و مکران بیاراستند                     ز هر جای رامشگران خواستند 

 

اـیل بلوچ بود وقتی  ــرکوب و مطیع کردن قـب ــرو در ـحال سـ ــکش ـکه در ـمدت نبود کیخسـ اشـ
 وچستان را برای دیدارش به نزد او آورد:کیخسرو بازگشت سران طوایف و نامداران بل

 بمکران هرآنکس که بد مهتری                         وگر نامداری و کنداوری 

 برفتند با هدیه و با نثار                                  بنزدیک پیروزگر شهریار 

 راسته و زآن مرز چندانک بد خواسته                       فراز آورید اشکش آ
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این موضـوع باعث رضـایت کیخسـرو از اشـکش شـد و یکی از نامداران مکران را به عنوان شـاه 
 و سپس از آنجا به توران رفت: منطقه برگزید

 ز اشکش پذیرفت شاه آنچ دید                          و زآن نامداران یکی برگزید 

 ی خلعتش داد و کرد آفرین ورا کرد مهتر بمکران زمین                           بس

 چو آمد ز مکران و توران بچین                         خود و سرفرازان ایران زمین 

 پذیره شدش رستم زال سام                            سپاهی گشاده دل و شاد کام 

ــکر ایرانیان بود و   ــکش یک ایرانی و فرمانده لش ــود که اش ــت یادآوری ش این  در اینجا الزم اس
ی همین مسـاله را  عار فوق فردوـس ت و تمام اـش کش بلوچ بوده اـس موضـوع صـحت ندارد که اـش
ــدار کنونی در  ــاهنامه آمده منطقه ای مطابق با خضـ تایید می کنند. همچنین تورانی که در شـ
شــرق بلوچســتان اســت که تحت کنترل امپراتوری های کوشــانی و پادشــاهی ســورن و هندو 

ــکاها در آمده بود. ای ــکانیان در س ــانی بودند که احتماال مقارن با دوره اش ــکاها همان کس ن س
ایران همواره در نبرد با ایران بوده اند. به نظر میرســد شــاه مکران بخاطر قرابت و نزدیکی که با 
ـسکاها احـساس می کرده حاـضر به کمک به ـشاه ایران نـشده اـست. نکته آخر اینکه از همه این 

اهی موارد بر می آید که بلوچ تقل حکمرانی و پادـش تان عموما در آن ادوار تاریخی به طور مـس ـس
 خود را داشته است.
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 تمدن بلوچستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 بلوچستان پیش از تاریخ 

 هیوالی بلوچستان 

در بلوچسـتان موفق به کشـف بزرگترین پسـتانداری   میالدی، 1910در سـال  باسـتانشـناسـان  
 Clive Forster) شــدند که روی زمین گام برداشــته اســت. بار نخســت کلیوفورســتر کوپر

cooper) جویک کمبریج تان  (The Cambridge Sedgwick Museum) از موزه ـس  باـس
های مردم بلوچســتان مربوط به یافتن اســتخوان های شــناس انگلیســی که افســانه ها و گفته

موفق به کشــف   در دیره بکتی  بود، در منطقه شــرقی بلوچســتان  شــنیدهیک شــتر غول پیکر را  
نخسـتین سـنگواره از بزرگترین پسـتانداری شـد که تاکنون بر روی زمین گام برداشـته اسـت. او 

) The beast of balochistanتان» (این جانور غول آسا را «بلوچی تریوم» یا «هیوالی بلوچس
تخوان ال پس از آن نیز دانشـمندان موفق به کشـف اـس های مشـابه نامید. نزدیک به یکصـد ـس

 شدند.



78 
 

 

     

 
به رستم   قدیمی مربوطجالب اینجاست که مردم بلوچستان این استخوان ها را طبق افسانه ها  

دستان می دانستند، که خود این مساله میتواند ارتباط و پیوند تاریخی سکایی رستم و بلوچها را 
 تقویت کند که پیشتر در این خصوص سخن گفتیم.
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 سنگواره های بازسازی شده از سوی هیات فرانسویعکس: 

شناس برجسته فرانسوی   باستان Loup Welcomme)-(Jean ژان لوپ ولکوم پس از کوپر
ــال های آغازین دهه   ــدمیالدی   90در سـ در تپه های پیرامون دیره بگتی در  و  وارد منطقه شـ

 ، استخوان های هیوالی بلوچستان را یافت.شرقیمنطقه بلوچستان 

شــناس فرانســوی داســتان پژوهش خود را برای نواب اکبر بگتی، نخســت   باســتانهنگامیکه  
نمود، نواب با او دوســتانه همکاری کرد و حتی کارگران محلی را با   وزیر وقت بلوچســتان بیان

میالدی در پایان یک روز  1997هزینه خویش به کمک او فرـستاد. این گروه اکتـشافی در ـسال  
خاک برداری خســته کننده، اســتخوان انگشــت این جانور را در دره ای ســنگی در نزدیکی تپه 

ان نخـستین ـسرنخ، دانـشمندان و کارـشناـسان به دنبال های دیره بگتی کـشف کردند. پس از پای
 .کشف دیگر قطعات این سنگواره شگفت انگیز برآمدند
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هزارمتر مربع، تعداد بیشـماری سـنگواره یافتند که در نوع  20این گروه در زمینی به گسـتردگی 
ــیاری  ــان تعداد بس ــمار می رود. ایش ــتخوان های نهفته درون زمین بش ــف اس خود بهترین کش

ـستخوان نر و ماده این جانور را یافتند. به ندرت در ـسایت های دیرین ـشناـسی چنین اتفاقی رخ ا 
 .می دهد

 

  
 بلوچی تریوم در موزه فرانسهعکس: 

  

همچنین دانشــمندان بر روی اســتخوان های این هیوال آثار دندان تمســاح را یافتند که نشــان 
ــتان، خود   ــکارچیمی دهد هیوالی بلوچس ــاح   ش ــنگواره های این   و)گاند(تمس ــت. س بوده اس

 .ساله اینک در موزه تاریخ طبیعی پاریس نگهداری می شود 5پژوهش 

ــتخوان های هیوالی بل ــتان را درون نواب اکبر خان بگتی اس کانتینر فلزی نگهداری  10وچس
ــه مـوزه پـژوهـش هــای زمـیـن  ــنـگـواره ب ــتــه شــــدن او ایـن ســ مـی کـرد. پـس از کشــ
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پاکـستان فرـستاده ـشد و اینک در همانجاـست. بلوچـستان  (Geological Survey) ـشناختی
 .یک سرزمین آرمانی برای جویندگان سنگواره هاست

 

 ویژگی های بلوچی تریوم 

های کوچک و بزرگ را به دقت میالدی دانشـمندان فرانسـوی تمام اسـتخوان 2003در سـال  
آزمایش کردند و ســـرانجام همه را در جای مخصـــوص خود نهادند تا اینکه اســـکلت هیوالی 

 .بلوچستان ساخته شد

متر، طول آن از بینی تا کفل،  5/5ارتفاع شـانه های هیوالی بلوچسـتان از سـطح زمین حدود  
ت کم   ت)، وزن   5/1تر (م 10دـس کیل می داده اـس نگین این جانور را تـش متر از آن جمجمه ـس

تن، کمابیش هم وزن یک دایناســـور ســـوروپود متوســـط، تخمین زده می  20این جانور حدود  
اخه  توار، به او امکان چریدن در ـش تون اـس ود. گردن بلند و تنومندش در کنار پاهایی چون ـس ـش

متری را می داده اسـت. با دسـت هایی بلند و سـنگین باید او را  8های باالیی درختان تا ارتفاع  
بزرگترین پـستاندار روی زمین، پـستانداری دایناـسور مانند و یا به بیانی دیگر «هیوالی پـستاندار» 

 .نامید

ــام  ــا ن ــان ب ــوچســـــت ــل ــوالی ب ــی ــا ه ــم ی ــری ــی ت ــوچ ــل ــی (ب ــم ــل  Indricotherium ع
Transouralicum( دن بوده اســـت. نوع قرار دادن دندان ها، جانوری گیاه خوار همانند کرگ

ــاخه های  ــرش ــان می دهد که او یک چرنده بوده که برگ ها و س لب باالیی و گردن بلندش نش
درختان و درختچه های بزرگ را با کمک دندان های ردیف باالی رو به پایین و عاج مانند خود 

ده اسـت. از آنجایی که سـنگواره که جلوی ردیف پایین و رو به جلو را می گرفته، کنده و می خور 
نامیده شـــد، نخســـتین بار در شـــرق  (Paraceratherium) این جانور که بعدها پاراکراتریوم

میلیون سـال  30تا   20منطقه بلوچسـتان یافت شـد، آن را چنین نامیدند. این جانور پرخاشـگر  
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ــن ــن (Oligucene) پیش در دوران اولیگوسـ ا دوران میوسـ ای در مرغز (Miocene) ـت ارـه
میلیون ســال پیش  10بلوچســتان که برخالف امروز ســرســبز و غنی بوده، می زیســته و حدود 

 .منقرض شده است

ــت کم  ـــتان روزاـنه دسـ تن گـیاه می خورده و ـباـید ـبدانیم ـکه آب و هوای این  2هیوالی بلوچسـ
ال میلیون سـال پیش بسـیار متفاوت از امروز بوده اسـت. سـرزمینی که این هیو  20سـرزمین در  

اطق جهـان اســــت –در آن پرســــه می زده  ه امروز یکی گرمترین مـن ان  -جـایی ـک در آن زـم
ــبز و پر آب با علف هایی انبوه به ارتفاع بیش از دو متر و درختچه هایی که  ــرسـ مرغزارهایی سـ
ازون، خوراک این  د آـم انـن ای انبوه، هـم ل ـه ار جنـگ ای آن بوده و در کـن ای ـج ت بخش ـج زیـن

 .ا برآورده می ساخته اندهیوالی سیری ناپذیر ر 

  

 دیگر سنگواره های یافت شده  

ــی محیط پیرامون آن نیز  ـــتان، ـبه بررسـ ــوی پس از ـکار بر روی هیوالی بلوچسـ ولکوم فرانسـ
پرداخت و ـسنگواره های گوناگونی از ماهی، الک پـشت، تمـساح، جوندگان و دیگر پـستانداران 

الیه مجزا و مشـخص  12سـایت منطقه،   40کوچک یافت. او پس از بررسـی و مطالعه بر روی  
از دوران گوناگون های گوناگون زمین شـناسـی را یافت. او همچنین سـنگواره درختان، گل ها 

 .و برگ های دوران های پیش از تاریخ را هم یافت

ـشگفت اینکه دانـشمندان در این مکان دندان کوـسه، ماهی و ـصدف یافتند که نـشان می دهد 
مانند دریای  (epicontinental) ال پیش یک دریای درون قاره ایمیلیون ـسـ  32نزدیک به  

نادر   مســاله ایدر قلب ســرزمین بلوچســتان وجود داشــته اســت که   خزر بازمانده دریای تتیس
 .است
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 باستانشناسان در حال کار بر استخوانهای هیوالی بلوچستان 

 

 چرایی انقراض هیوالی بلوچستان 

پیش، حرکت قاره های آـسیا و آفریقا بیـشتر دریای باستانی تتیس را میلیون ـسال   22نزدیک به  
ادین کرد. هیوالی  ار تغییرات بنـی ا را دـچ ـــی ا آب و هوای آسـ د شــــدن این درـی دـی اـپ ابود کرد. ـن ـن
بلوچسـتان از دره های سـرسـبز به بیابانی سـنگالخ رانده شـد. گیاهان ناپدید شـدند و هیوالی 

 (منبع: وبگاه مکرانی) .بلوچستان در نبرد بقا شکست خورد

 

 دوره های باستان 

دوره های باستانی را دانشمندان به  چند دوره تقسیم کردند:  عصر سنگ یا عصر حجر که این 
پایان رسـید. ها، و گداختن سـنگ مس و فلزکاری بهدوره با پیشـرفت کشـاورزی، رام کردن دام

گیرد چرا که دانند، عصر سنگ در دورٔه پیش از تاریخ جای میازآنجاکه نوشتن را آغاِز تاریخ می
 چ اثر نوشتاری از آن دوره بدست نیامده است. هی
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ناخته می اورزی ـش نِگ نو با کاربرد کـش ـشود؛ برای این ویژگی، گاه این دورٔه نوـسنگی یا عـصر ـس
ــنگی» نیز می ــترش یافت و خوانند. همچنین کوزهدوره را «انقالب نوسـ گری در این زمان گسـ

تگاه انِی بزرگزیـس د که  ل هویوک پدید آمد.تری همانند اریحا و چاتاهای انـس تر گمان میـش  پیـش
گ ــتین فرهـن اریخ  نخسـ ا ـت ارور اطراف بین النهرین عراق ـب ه هالل ـب ــنگی مربوط ـب ای نوسـ ـه

ت  8000 تاناما ق. م اـس ف مهرگره بلوچـس ت و   با کـش ال  7که هم عـصر با این دور اـس هزار ـس
ـــتانی جـهان پیش از میالد بر می گردد می توان گـفت ـکه جزو ـقدیمی ترین مـناطق تـمد نی ـباسـ

 است. که این دوره را دوره نوسنگی می گویند. 

ــدـند ـکه می توان از آن ا تـمدن ـها آـغاز شـ ــت ـکه عـمدـت  :الفـها ـبه عنوان پس از این دوره اسـ
 3500در حدود  که  برنز عصـر :بقبل از میالد   4500(یا عصـر مس حدود   سـنگیمس دوره

 اشاره کرد. های نوسنگی شدقبل از میالد آغاز شد و جایگزین فرهنگ

ـــتان ــاـمل دوره اول ( تـمدن مهرگره بلوچسـ ــال قـبل از میالد)، دوره دوم  7000ـتا   9000شـ سـ
ــوم ـتا هفتم ( 5000ـتا   7000( ـتا  5000ق.م) و پس از آن مـحدوده ای متعلق ـبه دوره ـهای سـ

ــتم ( 2600 ــ  1900ق.م) و دوره هشـ ــد که با این  1985ال  ق.م) تا ـس ــاف شـ حفاری و اکتشـ
تفاـصیل تمدنی پیش از تمدن بین النهرین و جزو قدیمی ترین تمدن جهان محـسوب می ـشود 
ــته تاریخی به لحاظ قدمت طبقه بندی کرده  ــتان را هفتمین اثر برجسـ ــکو تمدن بلوچسـ یونسـ

 است.

اکنین مهرگره کاالهایی مانند  7هزار تا   9در دوره اول یعنی   هزار ـسال پیش از میالد مـسیح، ـس
ـــباب ـبازی، زیورآالت  ــتخوانی، مهره، النگو، آویز، اسـ ـــنگ ـهای تزئینی اسـ ظروف ـغذایی، سـ
ســاخته شــده از صــدف دریایی، ســنگ آهک، فیروزه، الجورد، ســنگ ســیاه و مس جال یافته، 

زنان و حیوانات و چکش ســنگی را به تعدد تولید می کرده اند که این مجســمه های ســاده از  
نشـــان میدهد فناوری مس از بلوچســـتان به بین النهرین منتقل شـــده اســـت خصـــوصـــا که 
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بلوچسـتان وارد می کرده  بلوچسـتان منبع مس اسـت اما بین النهرین در خود مس نداشـته و از
 است.

ــتان   ــد: "تعجب نخواهید فرمود امیر توکل کامبوزیا در کتاب "بلوچس وعلل خرابي آن" مي نویس
ـــطه ي مـعادن موجوددر  ــت ـبه واسـ ــر مس ـکه پـیدایش آن در ـناحـیه بین النهرین اسـ ـکه عصـ

بین النهرین دقت ـشود   بلوچـستان بوده اـست. خواهید فرمود چرا؟ به دلیل اینکه اگر در ـسراـسر
صـرمس از بین النهرین پدید ناحیه اي یافت نمیشـود که معدن مس در آن باشـد وحال آنکه ع

 آمده است. اما درسراسربلوچستان

کند که مس  یتوان یافت واین موـضوع ثابت م یمس را م  یخیلي قدیم  یمعادن تعطیل ـشده  
این منطقه از نـصرت آبادگرفته تاچابهاردر هر نقطه اـستخراج مي شده است واز   یدرتمام ناحیه  

شـهرهایي ازقبیل بور(اور) و غیره برده مي شـده حمل گردیده اسـت وبه    طریق دریا براي سـومر
ت ده  ".اـس تی کامل نـش ته هنوزاطالعات مهرگره به درـس هنگامی که کامبوزیا کتاب خود را نوـش

ــوص کاربرد مس در  ــان در خص ــناس ــتانش ــان از پژوهش های باس بودند از این رو احتماال ایش
 هزار سال پیش از میالد مسیح مطلع نبودند. 9بلوچستان 

 

 سنگ نگاره های ناهوگ سراوان

یکی از منابع مهمی که میتواند در روشـن شـدن تاریخ تاریک باسـتان کمک کند سـنگ نوشـته 
ــت  ــت ـکه ـهای ـباقی ـماـنده از آن دوره اسـ ـــتان یکی از ـقدیمی ترین و و ـجاـلب اینـجاسـ بلوچسـ

 بزرگترین سنگ نگاره ها خاورمیانه را دارد.

زار ـسال پیش اـست؛ دوران پیش از تاریخ در بلوچـستان ه 10این ـسنگ نگاره ها که مربوط به  
ر برنز  نگی و عـص نگی، نوـس ه دوره پارینه ـس را برای ما یادآوری می کند. این نقوش مربوط به ـس
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کیلومتری ســـراوان قرار دارند . این  70کیلومتری شـــمال غربی ناهوگ و  36هســـتند. که در  
وط به سـه دوره هزاره هشـتم، تا چهارم و نگاره ها که عمدتا شـکل انسـان و حیوان هسـتند مرب

 بیشتر آنها یک هزار سال پیش از میالد مسیح بر می گردند. 

ـشگفت انگیز اـست وقتی مـشاهده می کنیم اجداد مردم بلوچ بر روي ـسنگ ها با اکـسید فلزات 
 رسـم و رسـومات و نوع شـغل خود را رسـم مي کرده اند و تا کنون آثارشـان پا برجا مانده اسـت. 

نوع کشـاورزي، حیوانات اهلي، قدرت فرد و مقام اشـخاص را حکاکی کردند  و این سـنگ آنها  
نگاره ها نشان مي دهد که برخي از مردم آن زمان دامپروري و کشاورزي مي کرده اند و نظرات 

 .خود را بدین وسیله به سایر افراد اعالم مي داشتند

 
 

 جهان  شهر ترین مهرگره بلوچستان کهن 

تانـشناـسان پس از کـشف دو منطقه باـستانی "در   اطراف در   "هاراپا" و "موهنجوداروحالی که باـس
کیلومتری شــمال کراچی ســر از پا نمی شــناختند و کلیه نظریات  405روند ســند و پنجاب،  
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علمی تا آن دوره در خصوص نبودن تمدن مستقلی پیش از ورود آریایی ها در این منطقه سخن 
ــوخ اعال ــال می گفـت منسـ ــده بود کـه در ســ ک گروه از 1928م شــ ان میالدی ـی ـــت اسـ  ـب

به   ـشهریفرانـسوی پژوهش ها و بررـسی های خود را افزایش داده و در کمال ناباوری   ـشناـسان
ــف کردـند ـکه پس از مـطالـعات و پژوهش  ـــتان نزدـیک قالت کشـ ـنام "مهرگره" در مرکز بلوچسـ

سال قبل از    9000های مختلف روشن شد که مردم این ناحیه و زندگی و تمدن آنها از پیشینٔه  
که تا هزاره هفتم قبل میالد به شــهری مجلل   ســال برخوردار بوده اســت 11000میالد یعنی  

ها ادامه یافت و . این موضـوع باعث شـگفتی شـد و بعدها تحقیقات و بررسـیتبدیل شـده اسـت
 چند منطقه دیگر از جمله نوشهرو و پیرک در اطراف این ناحیه نیز کشف شد.

ها که ، زمانی که هنوز هیچ اثری از آریاییپیش از م مســیحهزار ســال   9در آن زمان پیش از  
وجود داـشت و روز به   ریـشهمدرن  این نقطه زندگی  بعد وارد این منطقه ـشدند در    هزاران ـسال

. مردم شـده اسـتشـگفت انگیزی    تبدیل به یک تمدن  سـپس و  روز به شـکوه آن افزوده میشـد
اگون زـندگی ـبدوی، درکـناره ـــتان بـعد از طی مراـحل گوـن  "رود بوالن" ـهایاین منطـقه از بلوچسـ

د و  ات اهلی پرداختـن ه پرورش حیواـن د. آنـگاه ـب از نمودـن ــینی را آـغ دگی هم نشـ گردهم آـمده و زـن
اندک اندک صنایع دستی و سفال سازی در میان آنان رواج پیدا نمود و به مرتبٔه شکوفایی های 

 خیره کننده ای رسیده بودند.  

چـستان عـصر نوـسنگی امروزه برای همگان مـشخص ـشده که تمدن هاراپا ریـشه در فرهنگ بلو
ــاهده  ــتکم تازمان بلوغ کامل این تـمدن هیچ تاثیر بیـگانه ای را نمیتوان در آن مشـ دارد. و دسـ

چرا که خود این مردمان   محمد رضــا عدلی) 142های فرهنگ هندی ص  کرد. (ســرچشــمه
 مهرگره بودند که الهام بخش تمدن به مناطق دیگر شدند.
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 هزار سال پیش  9ه عکس: تصویر بازسازی شده از مهرگر 

 

با اـستناد به پژوهش های فرانـسوی و که ابراهیم حـسین بر    مقاله مورد مهرگرهبه جاـست که در  
 نوشته و حق مطلب را ادا کرده را عینا ذکر کنیم:انگلیسی و هندی 

ــتندات، کهن ترین یافته ــترالیا، در حالیکه بر طبق مس ــری جهان در بین النهرین، اس های بش
رائیل و چین از  ناـسی   6آمریکای التین، مـصر، اـس هزار ـسال تجاوز نمی کند، برآوردهای کارـش

ازمان یافته  آگاهی باال که در جامعه ای مدرن و ـس واد و  طح ـس و تاریخی از وجود مردمانی با ـس
 هزار سال پیش از میالد مسیح در فالت بلوچستان می زیسته اند، گزارش می دهد. 7در 

) که یادمانی از ـشکوه از دـست رفتۀ تمدن در بلوچـستان اـست، Mehrgarhره (کاوش در مهرگ
ازد. عالیم و ابزارهای  ته اـست بخـشی از رازهای نهفته در هزاره های پیـشین را آـشکار ـس توانـس
کشـاورزی، درمان پزشـکی بر اسـاس دانش آناتومیک بدن، سـیسـتم آبرسـانی شـهری، نقش و 
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ــتنـگاره آـمده از جراحی دـندان در مهرگره، از جمـله آـثار فکرت  ـهای هنری و نموـنه ـهای ـبدسـ
 انسان و شکل گیری آغازین تمدن و شهرنشینی در دوردست های زمان بوده است.

ته  ایت توانـس ت، اینکه این ـس اخته اـس گفت آور ـس یک نکتۀ تمایز که مهرگره را برای محققان ـش
ت بعنوان یک پلت فرم بزرگ، روند تحول میان دوره های مخت لف تاریخ را به نمایش بگذارد اـس

آغاز شده (با اتکای به خود)  و از تمدنی سخن بگوید که بر خالف سایر، به احتمال قوی از ابتدا  
 و برای هزاران سال دوام و ثبات داشته است.

ــان ـــیاری از مـنابع موجود، از انسـ ــین حتی در هزاره ـهای اخیر اگرـچه بسـ ـهای ـبدوی و ـغارنشـ
ـسال پیش  9000این حال کیفیت زندگی این مردم مترقی و ـشهرنـشین که  ـسخن می گویند، با  

دانش طراحی پارچه را در اختیار داشــته اند نیز در گزارش های باســتان شــناســان ثبت گردیده 
 است.

منطقه باـستان ـشناـسی مهرگره، در گـسترۀ دـشت کیچی و در امتداد گذرگاه و رودخانه بوالن در 
قع ـشده اـست. عمده تحقیقات و اکتـشافات تاریخی در این منطقه ایالت بلوچـستان پاکـستان وا 

توـسط هیئتی فرانـسوی به ـسرپرـستی ژان فرانـسوا جریج ـصورت  2000تا   1974های  طی ـسال
 گرفته است.

مهرگره در اطالعات ـسازمان بین المللی یونـسکو، از مهمترین ـسایت های باـستان ـشناـسی قاره 
 جهان بلحاظ قدمت طبقه بندی شده است. آسیا و هفتمین اثر برجسته تاریخی

هکتار در  200در محدوده ای به وـسعت  1977اکتـشاف نخـستین آثار تاریخی مهرگره در ـسال  
تان  یاری از باـس ری، اذهان بـس دۀ تاریخ بـش ف نیمۀ گمـش ایت و زمزمۀ کـش مالی این ـس عاع ـش ـش

ــان جهانی را به تکاپو انداخت. از آن پس، با پیدایش یکی از اول ــناسـ ــانه های حیات شـ ین نشـ
اجتماعی و چگونگی شکل گیری تحوالت باستان در این منطقه، رغبت بیشتری برای مورخان 

ان ایجاد گردید تا حفاری ناـس تان ـش ود. و باـس ایت مهرگره انجام ـش ترده تری بر روی ـس های گـس
ردد. به اعتقاد باـستان ـشناـسان، منـشأ تاریخی تمدن مهرگره مربوط به هـشت دورۀ متوالی می گ
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امل دوره اول ( ـسال قبل از میالد)،  7000تا   9000در طی این پژوهش ها چندین محدوده ـش
ــوم ـتا هفتم  5000ـتا  7000دوره دوم ( ق.م) و پس از آن مـحدوده ای متعلق ـبه دوره ـهای سـ

 حفاری و اکتشاف شد. 1985تا سال که ق.م)  1900ق.م) و دوره هشتم ( 2600تا  5000(

پیـشرفته و توـسعه یافته تر نـسبت به نمونه های بدـست آمده از کاوش های مـصنوعات به مراتب 
ترکیه و اریحا در فلـسطین اـشغالی و پیکره های ـسفالین با کیفیت بـسیار باال با توجه به ـشرایط و 

هزار سـال پیش و سـطح رشـد و نبوغ   9زمان خود، بیانگر ذهن نوآورانۀ سـاکنین بلوچسـتان در  
 فکری آنان است.

ت اکنین مهرگره احتماال برای اولین بار در تاریخ، کشـت به اـس ی، ـس ناـس تان ـش ناد تحقیقات باـس
محصـوالت کشـاورزی بصـورت گسـترده از جمله گندم انیکورن، گندم اینر، جو، عناب، خرما و 

 همچنین پرورش و اهلی سازی حیواناتی مانند گاو، گوسفند و بز را آغاز کرده اند.

بدســت آمده اســت، آنها با دانش بومی خود برای نخســتین بار؛   بر طبق مســتنداتی که تاکنون
ســاخت انبارهای ذخیره ســازی غله را در جهان مرســوم نموده اند، اســتخراج مس از معادن را 
آغاز کرده اند، از ظروف غذایی اندود شــده با نوعی قیر اســتفاده می کرده اند و مجموعه ای از 

 اخته اند.ابزارهای کاربردی را از استخوان می س

در دوره های بعدی مهرگره فعالیت هایی از جمله ـساخت ابزارآالت از ـسنگ چخماق، اـستفاده 
های گوناگون از پوـست حیوانات، مهره ـسازی و در ـسطح قابل توجهی فلزکاری انجام می ـشده 

 است.
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رزمین های دیگر یا در  در حالیکه در آن مقطع تاریخی بر طبق باورهای مختلف، مردگان در ـس
ــوزانده و یا در زیر نور آفتاب از بین می رفته اند، فرهنگ مردمان مهرگره    آنقدر باال بوده آتش س

ــاد فرهنگی بطور که  ــی خود دفن گردند، که این تض ــخص مردگان همراه با تجمالت و لوازم ش
 چشمگیری در سایر رسومات آنان نیز جاری بوده است.

بفردترین اکتشــافات از تمدن شــکوهمند مهرگره، اولین منشــأ شــناخته شــده   یکی از منحصــر
های درمانی و های دارویی مرتبط به آن اســت. این تالش(تاکنون) از جراحی دندان و فعالیت

هزار ـسال پیش از زایش مـسیح   7ان پزـشکی بطور قطع ـسطح باالیی از نوآوری و توـسعه در جه
 را به اثبات می رساند.
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 عکس: جراحی دندان در مهرگره اولین بار در جهان 

 

ــر گزارش  به  توجه  با  ــده  منتش ــی  انجام  حین  در  ایتالیایی محققان ،2006  آوریل 6  در  ش  بررس
بوسـیله سـوراخ نگی سـایت مهرگره، عمل جراحی صـورت گرفته  نوـس   بخش  در  نظر،  مورد  های

مورد از افراد دفن شده در گورستان این منطقه را کشف نمودند.   11مته، بر روی دندان حداقل  
آزمایشـات تخصـصـی با اسـتفاده از میکروسـکوپ نوری نشـان داد سـوراخ های مته ای در سـه 
شـکل اسـتوانه ای، مخروطی و ذوزنقه ای ایجاد شـده اسـت، همچنین سـایش دندان بر روی 

ــان می دـهد درـمان موفقـیت آمیز بوده و بیـماران از آن پس ـبه زـندگی نـقاط جر  ــده نشـ احی شـ
 عادی خود ادامه می داده اند.

محققان دریافته اند مته های پزشـکی در مهرگره که برای سـوراخ کردن دندان کاربرد داشـته، 
از جنس ـسنگ چخماق بوده و به راحتی مینای دندان را می ـشکافته اـست. گزارـشات تاریخی 
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بر آنسـت که این تجارب نادر دندان پزشـکی مربوط به هزارۀ شـشـم پیش از میالد بوده و البته 
 بتًا طوالنی به دالیل نامشخص متوقف شده است.پس از مدتی نس

شـــواهد بدســـت آمده نشـــان می دهد مردم این منطقه از اســـتخوان برای ســـاخت ابزارهای 
 اسکلت. است  رسیده  اثبات  به  نیز  پنبه  از  زیادی  مقادیر   کشاورزی استفاده می کرده اند و وجود

 مردمان از  بزرگتر  آنجا مردم  قد که  آنسـت از  حاکی  همچنین مهرگره  سـایت  در  شـده  یافت  های
 بوده،  توســعه  به رو  نیز  شــهر این  معماری آن،  بر عالوه  و اســت  بوده  جهان  در  بعدی  های  دوره

ــده و تجارت در زندگی آنان جایگاه ویژه ای  از  اغلب ــتفاده می ش ــلی اس برنج بعنوان غذای اص
 داشته است.

 
 

در دوره اول مهرگره، ساکنین آن کاالهایی مانند ظروف غذایی، سنگ های تزئینی استخوانی، 
مهره، النگو، آویز، اـسباب بازی، زیورآالت ـساخته ـشده از ـصدف دریایی، ـسنگ آهک، فیروزه، 
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اده از زنان و حیوانات و چکش ـسنگی الج یاه و مس جال یافته، مجـسمه های ـس ورد، ـسنگ ـس
 را به تعدد تولید می کرده اند.

های لعاب داده ـشده و های پیـشرفته تری بوده اـست. ـسفالتکنیک  کاربرد  ـشاهد اما  دوم  دورۀ 
های قرمز و قهوه ای مجسـمه های تکامل یافته تر، تزئین پیکره های زنان با اسـتفاده از رنگ  

ـــنگ ـگداـخت  فـناوری   و ـمدل ـهای متنوع زیورآالت،  ذوب بوـتۀ و بزرگ ـهای کوره مس، و سـ
ــت  بوده دوره این  ـهای فـعالـیت جمـله از فلزات  دفن  ـکاالـهای مـقدار دوره این در  همچنین. اسـ

 .است یافته کاهش زمان طول در مردگان بهمراه شده

متعدد، حمام، حمام های عمومی، ـسیـستم دفع فاـضالب و در بافت ـشهری مهرگره، چاه های  
ــل معینی میان بخش های  ــت. فواص ــده اس مکان هایی برای جمع آوری زباله در نظرگرفته ش
مسـکونی بعنوان خیابان رعایت شـده، خانه ها بر اسـاس نظم خاصـی مهندسـی شـده و دارای 

 تهویه مناسب هستند.

ت مهرگره در  ــود جمعـی ه می شـ ه  25ـحدود ق.م  7000گفـت الیـک هزار نفر بوده اســـت، در ـح
 جمعیت سراسر سرزمین مصر در آنزمان همین مقدار تخمین زده می شود.

های انجام ـشده باـستان ـشناـسان تعدادی مجـسمۀ زن را کـشف نموده اند که به در طی حفاری
دی اعتقاد مورخان، توســط بومیان منطقه پرســتش می شــده اند، تعدادی از آنها دارای گردنبن

 هستند که بر روی سینه هایشان حک شده و تعدادی نیز فرزند خود را در آغوش دارند.
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ــتفاده می کرده اند، برخی از مردم آن دوران از لـباس ـــیدن اسـ ــمی و کـتان برای پوشـ های پشـ

خدایان تاج های پارچه ای بر روی گیســوان خود قرار می داده اند و قشــر عوام نیز اغلب پارچه 
 به لنگ و عمامه به همراه داشته اند، فرهنگی که هنوز هم در بلوچستان رواج دارد.ای شبیه 

ـــفالین زنان دارای پارچه ای توری مانـند به دور کمر و بدن و  ـــمه های سـ تـعداد زیادی از مجسـ
ــتگی ــوع هنوز محققین را دچار آراس ــند، این موض ــینه و گردن می باش های دیگری بر روی س

ــت که چگ  ونه آنان پارچه را می بافـته اند و احتـماال از چه مواد و ابزارهایی برای ابـهام نموده اسـ
 بافت لباس استفاده می کرده اند.

گفتی از محتوای تاریخی مهرگره، معتقدند  ان و محققین جهان ضـمن اظهار ـش ناـس تان ـش باـس
ال، هنر و دانش و  ــطحی از کـم ه چنین سـ ه ـب ـــت ذشـ انی ـگ اطع زـم دنی در مـق اکنون هیچ تـم ـت

 ست نیافته است.تخصص د
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ــاختمان هایی با  ــلع این منطقه سـ ــورت گرفته در مهرگره، در چندین ضـ بر طبق تحقیقات صـ
ــتـفاده از آجر ـخام ـبه ابـعاد ( ــاـمل cm 60*12اسـ ـهایی کوـچک و اـتاق، دـهاـنه 4) ـکه هرـکدام شـ

ـسقف های پوـشیده از برگ گیاهان و ِگل، ـساخته ـشده اـست. همچنین دیوارهای تزئین ـشده با 
اشـکال و دکوراسـیون هندسـی رنگارنگ نشـان می دهد سـطوح خارجی دیوارهای این سـایت 

 متاثر از تصورات ذهنی ساکنین آن، نقاشی شده است.

هرچند بقایای مهرگره متاـسفانه هم اکنون در بی توجهی کامل در حال نابودی هـستند، بررسی 
کوه در بلوچسـتان، ب ال منبع تولید های محققین حاکی از آنسـت این تمدن پرـش رای هزاران ـس

ــرق  ــان و حیوان در مش ــنگ های تزئینی و قیمتی، زیورآالت و تندیس های انس ــتین س نخس
 زمین بوده است.
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ه دوره اول، را  ت ـب ـــب ه نسـ ل توـج اـب ا تغییرات ـق دای دوره دوم مهرگره ـب ه ابـت ای متعلق ـب اـه بـن
ــیع ذخیر  ــامل امکانات وس ــتی ش ــده با آجرهای خش ــی ش ــاختمان های مهندس ــازی و س ه س

 انبارهای بزرگ ذخایر غذایی تشکیل می دهد که بصورت متوالی و منظم معماری شده اند.

ــتـفاده از مواد مرغوب تر و طراحی  ــاختـمان ـهای متعلق ـبه انتـهای دورۀ دوم نیز بـیانگر اسـ سـ
ــان می دـهد  ــایش ـتدریجی ـخاک تـپه ـهای مـجاور نیز نشـ ــد. فرسـ ــرفـته تر بـناـها می ـباشـ پیشـ

 دوره های تاریخی دائمًا با بارش های سیل آسای باران مواجه بوده است. بلوچستان در آن

تحقیقات بیان می دارد بســیار پیش تر از آنکه ســاخت تندیس های انســانی در مناطق تاریخی 
تری  فالین رو به تکامل بیـش مه های ـس تان، مجـس تان باـس ر بلوچـس رتاـس ود، در ـس جهان آغاز ـش

 طراحی و ساخته شده اند.

ی انـسانی متعلق به دوره نوـسنگی مهرگره که تاکنون کهن ترین مجموعه کـشف ـشده پیکره ها
ده اند، تعداد آنها به ده ناخته ـش رق جهان ـش د، برخی کامل و برخی ناقص در ـش ها مورد می رـس

 هستند که بیشترین تعداد از آنها را نیز حیوانات و اغلب مجسمه گاو تشکیل می دهد.

ه در مهرگره، مربوط به "مادر مروارید" می باشــد که نمای قدیمی ترین مجســمه ســاخته شــد
ایـستادۀ او را نـشان می دهد؛ منحـصر بفرد و غیرمعمول که در امتداد یکی از ـستون های غربی 

 سایت به همراه دو آویز از جنس استخوان و دیگری از سنگ آهک یافت شد.

تقسـیم می شـوند؛ مجسـمه  بیشـتر مجسـمه ها که از سـفال خام سـاخته شـده اند، به دو گروه
 های ایستاده (راست) و مجسمه های نشسته (خم).

مجسـمه های دوره اول تمامًا بشـکل نشـسـته سـاخته شـده اند اما در دوره دوم بصـورت تکامل 
ــی  ــیده با زیورآالت و بعض ــط پوش ــتاده در اندازه های کوچک و متوس ــمه هایی ایس یافته مجس

 نات ناشناخته بر روی سینه و بدن وجود دارند.نقاشی شده با رنگ قرمز و دارای تزئی
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در میان پیکره های انسـانی مهرگره، بسـیاری از آنها را مجسـمه های جنسـیت زن تشـکیل می 
ــده اند، برخی از آنـها جزو االهه گان و  ــاخـته شـ ــخص سـ دهد که با اهداف خاص و طرح مشـ

 است. خدایگان بشمار می روند که بیانگر نقش و جایگاه زن در آن جامعه

بر اـساس مطالعاتی که بر روی ـسایت مهرگره ـصورت گرفته اـست، تاکنون هیچگونه آثار مـشابه 
با این تمدن در هیچیک از نقاط جغرافیایی مورد مطاله و ادبیات باسـتان شـناسـی جهان یافت 
نشـده اسـت، بجز چند مورد مجسـمه در "تجلک" ترکمنسـتان که متعلق به یک دورۀ بسـیار بعد 

 هزارۀ دوم) است.(انتهای 

 ـسوراخ  ـسوراخ که  بدن  اعـضای  مانند  آنها،  بدن  در  عجیب  تغییرات و  ها  مجـسمه  ـساخت  نحوۀ 
ده کلی و  ـش ان  پیکر  دور  به که  مار  از ـش ت،  پیچیده انـس تقل  باور و  آئین  یک  از اـس  ابتدای  در مـس
بطور قطع  اما  برد، گمان  آنها  مذهبی گرایش  به توان  نمی  هرچند.  دارد  حکایت  بلوچستان  تاریخ

 این آثار نشانه هایی از مراسمات مذهبی خاصی بوده است.

استفادۀ نمادین از "مار" ممکن است تمایل به کنترل نیروهای پنهان طبیعت با استفاده از جادو 
باشـــد و همینطور احتمال می رود اعضـــای ســـوراخ شـــده نشـــان دهندۀ تالش برای درمان 

 ش ها و طب مختص مردمان این منطقه بوده است.دردهای فیزیکی و روانی از طریق رو

ــته به رنگ قرمز مایل به قهوه ای و در دوره  ــتاده آغش ــمه هایی ایس ــوم اغلب مجس در دوره س
چهارم پیکره هایی هسـتند که در طراحی آنها تمایز میان ویژگی های جنسـیت زن و مرد کامال 

خی بشمار می رود، از دورۀ چهارم رعایت شده است، این ویژگی که یک پدیده منحصر بفرد تاری
ق.م) حفظ گردیده اسـت، مردان اغلب ایسـتاده با ظاهری  2700ق.م) تا دورۀ هفتم ( 4000(

مردانه، بازوها و پاهای صاف و زنان با حالت نیمه نشسته، سینه های بزرگ، موهای بافته شده 
 و دارای زیورآالت هستند.
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نگی مهرگره نشـان دهندۀ مر  اخت مجسـمه های پیکره های نوـس نت برای ـس احل اولیه یک ـس
بشـری اسـت که در طول دوره های مس و سـنگ این تمدن در سـرزمین مکران (بلوچسـتان) 

 توسط هزاران تن از ساکنین این منطقه تداوم داشته است.

با در نظر گرفتن تاریخ تقریبی دورۀ نوســـنگی در مهرگره؛ احتماال هزارۀ هشـــتم قبل از میالد، 
رزندان پیکره های این دورۀ مهرگره را در یاالنگاچ، کاراتپه و جیک ـسور ترکمنـستان، می توان ف

ــتان که همگی مربوط به   ــرازم تاجیکس ــتان و یا در س ــتند،  3000منطقه گمال پاکس ق.م هس
ارم  ــوم در دورۀ چـه ار مهرگره در طول هزارۀ سـ ه آـث ــتجو نمود. همچنین مواردی مشــــاـب جسـ

و دورۀ سـوم شـهرسـوخته (معاصـر با دورۀ هفتم مهرگره) یافت   موندیگک (واقع در افغانسـتان)
 شده است.

ــوی، در بازۀ زمانی   ــی فرانس ــناس ــتان ش ــاس گزارش هیئت باس قبل از  1900تا   2600بر اس
میالد، ـشهر تاریخی مهرگره توـسط ـساکنان آن رها ـشده و به ـسمت منطقه ای دیگر به مـسافت 

ــمال آن مهاجرت نموده و تم 5 ــارو" را ایجاد نموده اند، این کیلومتر در ش دن جدیدی بنام "نوش
 هزار سالۀ مهرگره بوده است. 5مهاجرت پایانی بر حیات 

ق.م در  1900به اعتقاد باســتان شــناســان از آغاز شــکل گیری تمدن مهرگره تا پایان آن در  
طی   منطقه ای وسیع جغرافیایی از تمدن سند گرفته تا آسیای مرکزی و امتداد زاگرس حتی در

های مهرگره وجود داشـته که در هزاره دوم قبل از میالد، الگوپذیری دائمی از فرهنگ و سـنت
 های مشابه به نمایش گذاشته شده است.آثار کشف شده مانند تندیس

ن تردید آمیختگی هنر و صــنعت ویکی از وجهۀ خاص شــکل گیری تمدن در بلوچســتان، بد
های پیش از میالد برای بهره گیری از هنر و  اســـت، تالش ســـاکنین این ســـرزمین در هزاره

خاک، ترســیم تخیالت و تصــاویر ذهنی بر روی ســفال یا خلق ســنگ نگاره ها؛ صــحنه آرایی 
ــتگی خاص زنان و پذیرش آنان در  ــراوان، آراس ــکار در درۀ نگاران س ــیع از جنگ و ش هایی وس

ــاختارگرایی و معناگرایی  ــطح باالیی از س ــت. نقش خدایگانی، بیانگر س آمیخته با هنر و باور اس
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ــاخص فرهنگی  ـــته ترین شـ ـــتان در ـگذر ـتاریخ آنرا نـباـخت و هنوز هم برجسـ تـمدنی ـکه بلوچسـ
مردمان بلوچ است، هنرمندان بلوچ در تنها موزۀ زندۀ سفال جهان؛ "کلپورگان" هنوز هم همان 

ــارۀ گیاهان ــاله را با رنگ های قرمز و قهوه ای که عصـ ــی هزاران سـ بومی   طرح های هندسـ
ــتان خود نقش می زنند. لباس امروزی زنان  ــاختۀ دس ــفالینه های س ــت، بر روی س منطقه اس
بلوچ، اوج ظرافت و هنر و برآمده از همان اشکال هندسی باستان است، همانگونه که استفاده 

 تمدن و  تاریخ  عمق  در که  اـست  از جواهرات، زینت ها و عناـصر مرـسوم زنانه، جملگی رازهایی
 .شود می شناخته سرزمین این فرهنگی سمبل و است نهفته خاک این

 

 ا لوهمگان و مِ تمدن  

هـستند که در   در بلوچـستان  کهنی  قطو منا نام تمدن ها  Meluhhaلوها  " و مِ  Magan انگ مَ 
ته اند.   550تا   2500حدود   ومری هاپیش از میالد وجود داـش ریک   ي بین النهرینـس ه ـش از ـس

" "مگان Dilmunتجاری برجسـته در تاریخ باسـتان یاد کرده اند این شـرکا به نام های "دلمون  
Magan   ِلوها  " و "مMeluhha  و توسـط پادشـاهان سـومری  ان" بارها در نوشـته های سـومری 

 بدانها پرداخته شده است.  بین النهرین

آکاد ( ــارگون  ــتی هایی که از ملوه ، مگان و پیش از  2279-2334در کتیبه ، س میالد) به کش
 دیلمون آمده بودند ، اشاره می کند.
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ــین ( ــاهانی که حکومت او را قبول ندارند را  2218-2254نوه او نارام سـ پیش از میالد) پادشـ

  "ملوها"لیست کرده و در ضمن آنها نوشته "ابرا" مرد بزرگ 

ــت و یکم پیش از میالد) ـبه ملوـهانی ـکه برای فروش  در ـیک کتیـبه ، گودا الـگاش (قرن بیسـ
 شاره دارد. طال ، کارلین و غیره به سومر آمده بودند ا 

ــاـخت معـبدی برای خود ذکر می کـند ـکه:  احترام معـبد من  ــیلـندر، گودا پس از سـ در کتیـبه سـ
گـسترش می باید و تمام جهان درآن جمع می ـشوند و حتی مگان ها و میلوهه هم از کوه های 

ــان از  خود برای احترام آن ـپائین خواهـند آـمد. در این کتیـبه ـها از خرـید الجورد و عقیق درخشـ
 مشابه با همان چیزی که در کاوشهای مهرگره نیز به دست آمده است.  می شود.میلوها نیز یاد  
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 شــاید"  " ذکر شــده اســت:Ninhursagaو   Enkiهمچنین در افســانه های اســاطیری مانند "
را در   فوق العاده میسهاي چوب  مطلوب ، چوب  یســرزمین خارجي ملیوه ، ســنگ هاي قیمت

 شما بارگذارد." یبزرگ برا  یکشتي ها

ــنگی از جنس طال ـیا ـکارلین از در این تـجارت وارد   Meluhhaـها انواع مختلفی از حیواـنات سـ
بین النهرین شـده اسـت. چنین مجسـمه های بسـیاری در کاوش های بین النهرین پیدا شـده 
د و مربوط به  وش یافت ـش آکروپولیس ـش یایی در حفاری  ت. تندیس کارولین یک میمون آـس اـس

ارد شـده اسـت. و و پیش از میالد. تصـور می شـود که احتماًال از میلوها   2100  - 2340سـال  
 است. Sb5884لوور ، مرجع هم اکنون در موزه 

ــکرـهای ملوـحه ، در منطـقه  بـنابر برخی از کتیـبه ـها ـحاکم امپراتوری اـکدـیان "ریموش" علـیه لشـ
ــته ایالمی ها از  ــد نبرد با ایالمی ها را داش ــد زمانی که ریموش قص ایالم جنگید. به نظر میرس

ن جنگ ـسومری ها میلوحه کمک خواـستند و پادـشاه ملوحه لـشکری برای او فرـستاده که در ای
 پیروز شدند.

ــرزمین ـهای مـگان، ملوـهه  ایالم  وگودا نیز در یکی از کتیـبه ـهای خود ، پیروزی خود را بر سـ
 ذکر کرده است.

وییدی مك اکم "مملکت مرتفع" نـشأت گرفته ا از کلمات در  ملوها  د اـست که  معتق  آـسکو پارپوال
ت.  تان.    اـس رق بلوچـس تکگین کوه" در ـش ت با "ـس مان این منطقه اکنون منطبق اـس جان هانـس

John Hansman    ــل خود به نام  Periplus of Magan and Meluhhaدر تحقیق مفصـ
مشخصا مگان در غرب بلوچستان و میلوها در   .عتقد است که این دو منطقه در بلوچستان اندم

 بیان شده اند. شرق بلوچستان منطبق با وضعیت کنونی تقسیمات مرزی
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 اننقشه: جان هانسمان برای شرح موقعیت مگان و ملوهه ذکر شده در آثار سومری

 

لوـها را مِ  136و  135ص   Indian Ocean In Antiquityدر کـتاب   Readeده یـ رجولـیان 
 منطبق با مکران دانسته است. 

مگان که به صـورت مکان هم نوشـته شـده اسـمی اسـت که سـومری ها برای مکران بکار می 
ــت و  ـــندگان عرب معتـقد اند که مـگان هـمان عـمان اسـ بردند. برخی از جمـله عـمانی ها و نویسـ

 هم کشـــفدلیلش را وجود مس در عمان ذکر می کنند که به ســـومری ها فروخته میشـــده و 
 ظفار عمان را بر تایید استدالل خود بیان می کنند.باستانی در منطقه  ای منطقه

اما در کنار اینکه بـسیاری از محققان مگان را منطبق با مکران دانـسته اند ذکر چند دلیل خالی 
 از لطف نیست:
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شـده  الف) در آثار سـومری ها سـه منطقه دلمان، مگان و ملوحه به عنوان شـرکای تجاری ذکر
نگ  نگ های قیمتی الجورد و ... از مگان و میلوحه به بابل برده میشـد که این ـس ت، که ـس اـس
تان به ملوحه و مگان  ان افغانـس مندان معتقد اند که از بدخـش ته و دانـش ها در عمان وجود نداـش

 آورده شده و از آنجا به بین النهرین برده میشد.

ــومری در کتیبه خود از جن ــاه س ــرزمین های مگان ، ملوهه ، ب)  گودا پادش گ و پیروزی با س
ایالم ذکر کرده اســت که اگر مگان را منطبق با عمان بدانیم این رشــته از بین می رود. چرا که 

 ملوحه و مگان و ایالم  احتماال در یک راستا قرار داشتند

دیورت  در جولیان رد با بررسـی مفصـل آثار کشـف شـده در بین النهرین و نبود مقدار کافی  ت)  
 عمان مگان را غرب مکران در حدود منطقه هلیلرود ذکر میکند.

ث) در آثار ـسومری ها مگان ـسرزمین پر از مس عنوان ـشده که مس از آنجا وارد میـشده اـست، 
 که این نیز منطبق با بلوچستان است معادن مس در بلوچستان به وفور یافت می شوند. 

اـکا و میکی و میکـیان  ج) از کلـیه آـثار بـعدی نیز چنین ـبه ـــتان ـم ــد ـکه مردم بلوچسـ نظر میرسـ
شـناخته میشـدند و هرودوت نیز به این موضـوع اشـاره کرده اسـت و تمدن های موجود در این 
منطقه از هلیلرود، سـوتکگین دن، سـوتکگین کوه، سـوتکگین شـهر (شـهر سـوخته) و مهرگره 

و محل عبور پادشـاهان و فاتحان   همه و همه در امتداد خط تجارت با هندوسـتان قرار داشـتند
 .ندبزرگ برای تصرف هندوستان بوده ا 

ح) از جمله دالیل دیگری که تایید می کند که مگان همان ماکا و مکران اســت در کنار نبردها 
و جنگهای که ذکر آن رفت که پادشــاهانی دیگر ســومری با مگان داشــتند ملکه ســمیرامیس 

 20وارد این منطقه ـشد که در مکران ـشکـست خورد و تنها  ملکه بابل نیز برای فتح هندوـستان  
 رهانیده و نجات یافت. از مکران  خود را جان نفر در نهایت با او باقی مانده و به سختی 
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تند تا جایی که همچنین  مگان  تی داـش اخت کـش رزمینی بود که مردمانش قدرت باالی در ـس ـس
قبل المیالد) به این موضـوع با افتخار اشـاره  2316-2371سـرگون اگادی پادشـاه سـومری (

های بزرگ ماگان هاســت. همان ماکا ها. می کند که ســواحل من محل لنگر انداختن کشــتی
تر بر سـاحل اقیانوسـی قرار دارد تعلق خاصـی به کیلوم 1200بلوچها که سـرزمینشـان بیش از 

 چه تجارت دریای بوده است.دریا داشته و امرار معاششان از طریق دریا چه ماهیگیری و 

ــهور خود بریهات ــنامه مش ــبه قاره هند تحت -واراهامیهیرا در دانش ــامیتا از مردمان غرب ش س
ــت  Makaraعنوان  ــت نام برده اسـ مکان، مگان ، مکران، ماکا همه و  .که همان مکران اسـ

 همه در بازه های زمانی مختلف به سرزمین باستانی بلوچستان اطالق می شدند.

دانستند که امروزه در  تمدن هلیلرود  بلوچستان غربی و مگان باـستان را منطبق با   پژوهـشگران
 است.  شهرجیرفت و اطراف آن تا دریاچه جازموریان قرار گرفته

 

 ) یرفتجتمدن هلیلرود (

 گانجازموریان در مرکز غرب ســرزمین بلوچســتان قرار دارد و در زمینۀ جغرافیای تاریخی، با مَ 
(مکا) و َمکۀ باـستان در دورۀ اکد ـسومری و هخامنـشی منطبق دانـسته ـشده اـست، گدروـسیای 

ــر کمبوجـیه)، و متون ـتاریخی هم ــمیرامیس و کورش (پسـ ــکـندر، و ـگذرـگاه ملـکه سـ زـمان اسـ
  )6353ص 17دانشنامه بزرگ اسالمی، ج(اسکندر از هند به فارس بوده است 

ـــتان ـبا بیش از ـبه عو ـجازمورـیان  رود  تـمدن حوزه هلـیل ــلی تـمدن ـباسـ  5نوان یکی از مراکز اصـ
ــال ـقدـمت بر می گردد. ـــتانتـمدن   هزار سـ اکنون ـبه عنوان ـیک گنجیـنه  این ـناحـیه از بلوچسـ

ــود. هر چند تمدن مهرگره به مراتب قدیمی تر از   ــناخته می ش  تمدن هلیل رودبزرگ تاریخی ش
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ــد ـکه بین مردـمان مهرگره و  ــت اـما ـبه نظر میرسـ ارتـباط تـجاری و فرهنگی برقرار   این ـناحـیهاسـ
 بوده است.

ـــتانمحوـطه ـــناختی متعلق ـبه این دوران در حوزۀ فرهنگ ـهای ـباسـ ی ـجازمورـیان، از غرب ـتا شـ
م در 1930اند؛ از میان آنها بررسیها و کاوشهای استاین در دهۀ  شرق، از بافت تا بمپور گسترده

و ســیدســجادی در  و بررســیهای دوکاردی)،  همانم:  (   حســینیچاهبمپور، دامین، خوراب و  
برگ کارلفـسکی ترین آنها کاوـشهای تپه یحیی به ـسرپرـستی لممنطقۀ بلوچـستان اـست؛ اما مهم

ـــهای غیرمـجاز در محوـطه ــت در دو دـهۀ اخیر ـکاوشـ ـــتانی جیرـفت، و در پی آن اسـ ـهای ـباسـ
شدۀ ُکنار صندل، ریگ انبار، و کاوشهای های غارتکاوشهای نجات توسط چوبک در محوطه

شناسان در سرچشمه های ُکنار ـصندل الف و ب توسط مجیدزاده، بررسیهای متعدد باستانتپه
ــایی  ـیلو کـنارۀ هل ـــناسـ ـــهای منطـقۀ بمپور منجر ـبه شـ ــیـها و ـکاوشـ ـهای محوـطهرود، و بررسـ

 .)م: همانشماری شده است (بی

در دوره آغاز شـهر نشـینی در هزاره سـوم و دوم پیش از   منطقه بلوچسـتانشـکوفایی تمدن این  
 میالد است. 

های مربوط به دوران اکد و اور سـوم در زمان سـارگن و در هزاره سـوم پیش از میالد در نوشـته
نارام ســـین و جانشـــینان آنها، به طور مکرر از مکن نام برده شـــده، و از صـــادرات آنجا به بین 

اه و مرمر)،  ـــی ـــنگ سـ ـــنگ (سـ مس،گـندم، ظرف، ـپارـچه و دیگر النهرین از جمـله: چوب، سـ
ــوالت نام برده ــاه) آنجا به نام مانودانو (یا مانو یا  محص ــت، همچنین از فرمانروای (ش ــده اس ش

 )م: هماناوم) یاد شده است (مانی

ــنعتگر ـماهر ـنارام  ــین هـیاتی ـبازرـگانی برای خرـید چوب، مس وـبافـته و همچنین صـ برای  یسـ
ــت. به طور حتم تمدن  ــتاده اسـ ــاخت معبد به مکن که در منطقه جازموریان قرار دارد فرسـ سـ
ــیده بود. یک دلیل دیگر اثبات غنای  ــومر رس ــرفته بوده که آوازه اش به س هلیل رود آنقدر پیش
ومر هسـتند ولی تحت نفوذ  ده جیرفت هم دوره ـس ت که آثار یافت ـش فرهنگی هلیل رود این اـس
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و ـستکگین دن و ـشهر  بلکه با مهرگره  خود نبودند  غربیفرهنگی ـسومر، ایالم یا ـسرزمین های  
 دارند.تطابق  سوخته

در بلوچســتان بق با حوزۀ جازموریان اســت؛ وی تا کچ مکران کن منطبزنوال از مِ د  روالن  نقشــۀ
 .)139، 1392دانیل پاتس، خلیج عربی دانسته است ( (مکران) نگام شرقی را 

د ـکهاین از  اـی اریخی چنین بر مـی ابع ـت اجیرـفت در حوزه مکران بوده اســـت وتـمدن  مـن ا ـی  مـکاـه
ــاکن اند هر چند که در  ــتانی جیرفت بودند. که همچنان در این منطقه س ــاکنان باس بلوچها س

ــهر جیرـفت ـبه دلـیل چـندین جـنگ و مجبور کردن بلوچ  ـبه کوچ اجـباری و تغییرات ـها خود شـ
ــت اما اطراف جیرفت همچنان جمعیت غالب  ــده اسـ بافت جمعیتی معادله جمعیتی عوض شـ

در جیرفت و نواحی جبال بارز ســکونت داشــتند و  کهی بودند  قفص (کوفج) طوایف بلوچ اســت.
در   )330ص  سـلجوقیان و غز درکرمان،  ،ی محمد ابراهیمبود (خبیـص این نواحی تیول آن¬ها 

ت  ــکوـن اریخی و کهن قفص (کوچ) و بلوص (بلوچ) سـ ان دو قوم ـت ه از کرـم د این منطـق دارـن
  ).107ص  1383جواد، (صفی¬نژاد،

و   ها در جبال بارز و دهبکری و رودبار زمینپیش تر نیز در خصـوص ادله حضـور باسـتانی بلوچ 
ــاره به میان رفت.    جازموریان ــد که در اثر تحوالت پیش آمده رفته رفته جیرفت اش به نظر میرس

ــت داد  ــهراین   واهمیت خود را از دس ــت   ش ــکنه گردید و بعدا بار دیگر پس از بازگش خالی الس
 تبدیل شد. تلطه آن رفته رفته به شهری با ترکیب جمعیتی مخزندگی ب

قرن ســـوم یعقوب لیث صـــفاری و برادرش عمر، پس از ســـرکوب اهالی جیرفت و قوم کوفچ، 
که نتوانـسته یعقوب هم   )123–122، ص   1356الدین کرمانی،  جیرفت را تـسخیر کرد. (افـضل

ها را شـکسـت دهد از در حیله وارد شـد و پس از دعوت آنها برای گفتگو سـران آنها را بود بلوچ
در این باره نوشته است: «چون یعقوب لیث صفار به   یبه کوتاه یافضل الــدین کرمــانکشت. 

کرمان آمد اهل جیرفت عصیان و تمّرد نمودند و شوکت اهل جیرفت در ناحیتي بود کـــه آن را 
بسیار. یعقوب لیث او را به   هنــــد و آنجــــا سروري بود با کوفج و دزد و پیادکــــوه بارجــــان خوان
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بم فرستاد و آنجا هالك شد و شــوکت اهــل جیرفــت از   هلطایف الحیل در قــبض آورده و به قلع
 م: همان)آن بشکـست» (

بیگ عازم فتح کرمان هـــــ..ق به دســتور عم خود طغرل433ملک قاورد ســلجوقی به ســال   
ــال )  698، ص  4گردید (میرخواند، ج ــر چغری بیگ  443در سـ هجری قمری ملک قاورد پسـ

ها ـسرـسختانه ـسلجوقی به جیرفت حمله کرد اما با مقاومت کوفچ (کوچ و بلوچ) روبرو ـشد  بلوچ
 ها را شکست داد.مقاومت کردند ولی در نهایت ملک قارود با حیله به نام صلح آن

با فروپاشـی سـلسـله ی سـلجوقیان در واقع  ،  خالی از سـکنه شـداندک اندک    جیرفت ساز آن پ
کرمان در اواخر ـسده ی ـشـشم هجری روند متروک ـشدن جیرفت آغاز ـشد. ظاهرا علت اـصلی 

ــی:   ها)(مغولاین اتفاق هجوم قوم صحرانشین غز ــ ــی کرمان ــ بود که به تعبیر ناصرالدین منش
سـاله  20) البته پیش از یورش غزها و در  18: 1366"جیرفت را خشـت بر خشـت نگذاشـتند" (

ــه مدعی سرسخت تاج  ی پایانی دودمان سلجوقیان کرمان، درپی جنگهای خانمان برانداز ســ
بربســــته بود و جیرفت در  و تخت پسران ملک طغرل ، امنیت به کلی از شهرهای کرمان رخت

ــدیدا از سوی گروه های مختلف غارت شد و در واقع حمله ی غزها به  ـــ این مدت شش بار شـ
ــخ ، جیرفت رفته رفته و نه  ـــ ــهر. پس از این تاریـ ـــ مثابه ی تیر خالصی بود بر پیکره ی این شـ

به عنوان یك یکباره اهمیت خود را به عنوان یك مرکز شــــــــهري مهم از دســــــــت داد و تنها  
ــــــــده ي هفتم هجري که مارکوپولو، جهانگرد   یمنطقه   جغرافیایي مطرح بود. در اواـسط ـس

ــا از ویرانه هاي شهر قمادین ــ ــت تنه ــ نام برده   (کامادی)  معروف ونیزي از این منطقه میگذش
  )62-61  ص1348، .گابریل 149ص 1368(ســایکس، است 

ــهر جیرفت پس از هجوم غزها مسأله ای که در این میان وجود  ـــ ــت که چرا شـ ـــ دارد این اسـ
ــهر مطرح کند؟ در واقع با سقوط،  ـــ ــت دیگر باره موجودیت خود را به عنوان یک شـ ـــ نتوانسـ
ــعت جنوب  ــینی در گسترهای به وســ ــهر جیرفت، پدیده ی شهرنشــ اضمحالل یا فروپاشی شــ

ــتان کرمان مطابق با حوزه ی فرهنگی هلیل ــــ ر فروپاـشی یا اـضمحالل ـشد. این رود دچا  اـســ
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ـینی ـ  اتفاق تا سده ی حاضر تداوم یافت و تنها در میانه های این ســــده بود که شهر و شهرنشــ
ــیع رخ نمود ـــ ــ بار دیگر در این منطقه ی وسـ ــود ـ ـــ شاید یکی از   اگر چه نه به معنی واقعی خـ

ــان را ـغارت دالیلی ـکه بـعدـها بلوچـها ـبارـها ـبه این منطـقه یورش میبردـند و  مـنابع ایرانی اـقدامشـ
 می خواندند همان قیام برای بازپسگیری شهر جیرفت بوده است. 

 

 نخستین خط جهان در بلوچستان 

طبق یافته های باســتان شــناســی نخســتین خط جهان در تمدن بین النهرین کشــف شــد اما 
ند ـشکل هندـسی باتوجه به لوح های گلی که روی آنها چباـستانـشناس ایرانی  مجیدزاده  یوـسف  

کشــیده شــده بود به این نتیجه رســید که نخســتین خط جهان متعلق به تمدن پنج هزار ســاله 
جیرفت اســت. او در بســیاری از کنفرانس های علمی و معتبر باســتان شــناســی جهان ســعی 
داـشت تا این کـشف جدید را هرچه بیـشتر معرفی کند و همین امر باعث ـسفر باـستان ـشناـسان و 

 زیادی به جیرفت شد.پژوهشگران 
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ــوادی  ــوص بی س ــور موجود درخص مجیدزاده در این باره پیش از این گفته بود که برخالف تص
کتیبه ها و الواح کشـف شـده در   (پیش از ورود آرایی ها)  تا زمان هخامنشـیان  این منطقهمردم 

ــان می دهد مردم  ــرفته بوده اند که همزمان با دو   این منطقهاین منطقه نش ــاهد تمدنی پیش ش
هر چند مجید زاده از لفظ ایرانی  .تمدن بزرگ بین النهرین و مصــر به نگارش مشــغول بوده اند

اد میکـند انی بودن جیرـفت ـی ـــت اسـ اـله "ت برای تعبیر ـب ـمدن جیرـفت ذکر کرده اـما خود وی در مـق
ــاید بتوان جیرفت را مرکز  ــت که "با توجه به غنی بودن و پراکندگی آثار در منطقۀ جیرفت ش اس

ـسفالینه های کـشف ـشده (مکران غربی) در این دوران دانـست"   گانممکن تمدنی و فرهنگی  
مکاها  هزار ســال قبل این 5تردید    بدوندر تمدن جیرفت نیز از نوع ســفالینه های مکران اند.  

که بعدا نام ایران از آن گرفته   آریایی ها  وها بودند که در این منطقه سکونت داشتند  بلوچ  همان
 شدند.  منطقهقرن ها بعد وارد این  شده،

اره به اینکه دو هزار و  این مقالهدر    مجیدزاده ـسال قبل از میالد مردم در این منطقه  700با اـش
ان)  ار (تـمدن هلـیل رود و ـجازمورـی د می گوـید: «خطی ـکه مردم کـن اده می کردـن ــتـف از خط اسـ

ــر و بین النهرین  ــباهتی با خط های تمدن های مص ــتفاده می کردند هیچ ش ــندل از آن اس ص
 ندارد و خطی منحصر به فرد است».

و  استفاده میشده است  بلوچستان  اال این همان خطی است که در دوره های سوم مهرگرهاحتم
ــتان ــتان به حوزه غرب بلوچس ــرق بلوچس ــت  از ش ــده اس ــده کهمنتقل ش خط  بار اول  . گفته ش

ــك بی تاثیر درمیان مردم بین   النهرین اختراع گردید اما این اختراع در این تمدن جدید بدون ش
ـــتان  ــوم در این منطـقه از تـمدن بلوچسـ ــت و ـبه احتـمال زـیاد خط در بین و خط مرسـ نبوده اسـ

سفال های داخل بلوچستان به مردم بین النهرین الهام شده   طریق تجارت و انتقال  النهرین از
ــت ــرق از مکران گذر چرا که تمدن بین الن .اس هرین و بابلیان در غرب برای ارتباط با هند در ش

د. این  ا بودـن ا، مکرانی ـه ا و هـندی ـه ابلی ـه اط بین ـب ه ســـازی برقراری ارتـب د. و زمیـن می کردـن
موضـوعی اسـت که مکس دانکر تاریخ نگار شـهیر آلمانی بدان اشـاره کرده اسـت. وی نوشـته: 
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از ماکا برای برقراری ارتباط با هند انجام بابلی ها ســفرهای خود را با اســتفاده  
 (Max Duncker-  The history of antiquity). دادندمی
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 عکس: مجسمه عقاب یافته شده در جیرفت 

ی تانی  حقایقاین   همه بررـس گفت انگی  ،باـس بلوچسـتان را نشـان میدهد که برای قرن   زتاریخ ـش
ها محل بزرگترین تمدن های منطقه و جهان بوده اـست، اما امروزه بخاطر تحوالت ـسیاـسی به 

تبدیل شـده و به همان    و عقب مانده  منطقه ای تصـرف شـده، فقیر نگه داشـته و محروم مانده
  میزان تاریخ پر افتخارش مغفول مانده است.

 

 شهرسوخته تمدن 

دسـتکم سـه شـهر سـوخته دارد "سـوتکگین دن، سـوتکگین کوه و سـوتکگین   ران باسـتانمک 
 5000شـهر سـوخته واقع در جاده زاهدان زابل شـهری با قدمت شـهر" سـوتکگین شـهر همان  

در دوره خود از . این شـهر  سـتهاکه درسـت در منطقه تمرکز زندگی باسـتانی بلوچاسـت  سـاله  
هرهای پیشـرفته مکران  تانی عصـر جمله ـش وخته یکی از آثار تاریخی و باـس هر ـس ت. ـش بوده اـس

 آید.شمار میدوره با دو تمدن دیگر مهرگره و جیرفت بلوچستان بهبرنز و هم

ا (نیمروز) بـیان کردـند ـکه امروزه این منطـقه ـبه  ا زرنگـی ـــتان را  ـت ابع یوـنانی ـحدود مکران ـباسـ مـن
نیز زرنج و بقیه مناطق بلوچســتان یک   انعنوان ســرحد شــناخته می شــود. در دوره هخامنشــی

 این موضوع تاکید می کند.منطقه بودند که زند مقدم هم بر 

بیت» که از نظامیان کشور بریتانیا بوده و اولین در زمان حکومت قاجاریان، فردی به نام «کلنل
ــوخـته بازدید می ــهر سـ ــمنفری بوده که در آن زمان از شـ های خودش کـند، و هنگامی با چشـ

 1937گذارد. گویا در سال بیند، نام ـشهرـسوخته را روی این منطقه میاتی از ـسوختگی را میاثر 
قمری، فردی به اسـم طراورل اشـتین از شـهر هجری 1317میالدی که مقارن اسـت با سـال  

سـوخته دیدن کرده و از ارزش و اهمیت این مکان سـخن گفته اسـت. جمعی از کارشـناسـان و 



113 
 

هجری قمری به ایران  1346-1357های  ـشناـسان به مدیریت مارتیـسو توزی، در ـسالباـستان
 .دهندآیند و شهر سوخته را از هرجهت موردبررسی و تحقیق قرار میمی

ــرفـته و معروف دنـیا بوده و ـبه  ــهر در دوران خود، جزو مـناطق پیشـ طبق ـمدارک موجود، این شـ
ــینه ــهور جهان بهدلیل پیش ــاب میی باالیی که دارد، هنوز هم از دیگر مناطق مش در   .آیدحس

ـشهر ـسوخته  1393تیر    1مطابق با   2014ژوئن   22ـسی و هـشتمین اجالس یونـسکو در تاریخ  
 به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.

ت که در آن، زنان عهده دار امور مالی خانواده تانی اـس هرهای باـس هر از نادرترین ـش ان این ـش ـش
هکتار وـسعت دارد و بقایای آن  151های باـستان ـشناـسان ـشهر ـسوخته  اند.بر مبنای یافتهبوده

مسـکونی واقع در شـمال شـرقی شـهر سـوخته،   دهد که این شـهر دارای پنج بخشنشـان می
های های مرکزی، منطقه صـنعتی، بناهای یادمانی و گورسـتان اسـت که به صـورت تپهبخش

ــکونی بوده  ــوخته بخش مس ــهر س ــتاد هکتار ش ــده اند. هش ــبیده به هم واقع ش متوالی و چس
کاوش  های ـصنعتی و هنری بوده، در فـصل ـشـشماـست.ـشهر ـسوخته مرکز بـسیاری از فعالیت

ــوخته نمونه ــهر س ــت آمد.  در جریان حفاریدر ش های های جالب و بدیعی از زیورآالت به دس
وخته و  هر ـس نعتی بودن ـش د که با توجه به ـص خص ـش وخته مـش هر ـس ته در ـش ل های گذـش فـص

های صـنعتی سـاخت سـفال و جواهرات در این منطقه، سـاکنان شـهر سـوخته از وجود کارگاه
کرده اند. در شــهر ســوخته انواع محوطه برای ســوخت اســتفاده میدرختان موجود در طبیعت  

ها و ظروف سنگی، معرق کاری،انواع پارچه و حصیر یافت شده که معرف وجود چندین سفالینه
نوع بافت پارچه  12نوع صـــنعت، به ویژه صـــنعت پیشـــرفته پارچه بافی در آنجاســـت. تاکنون  

خته به دـست آمده و مـشخص ـشده مردم این یکرنگ و چند رنگو قالب ماهیگیری در ـشهر ـسو
ها بافتند و از این نیهای اطراف هامون سـبد و حصـیر میشـهر با اسـتفاده از نیزارهای باتالق

تفاده می قف هم اـس ت کردن ـس ید ماهی و بافت تورهای ماهیگیری نیز از برای درـس کردند. ـص
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وخته بدون   هر ـس ت. ـش وخته بوده اـس هر ـس هرهای بسـیار دیگر مشـاغل مردمان ـش ک جز ـش ـش
 پیشرفته زمان خود بوده است.

اند برای نخـستین بار در ـشهر ـسوخته یک چـشم مـصنوعی پیدا ـشد. مطالعات اولیه نـشان داده
اســت. همین مطالعات مصــنوعی بوده 6705که چشــم چپ زن تنومند مدفون در قبر شــماره  

شود. به علت طول زمان زیادی دهند که زیر طاق ابروی زن مذکور آثار آبسه دیده مینشان می
است آثار ارگانیکی پلک چشم که بخش زیرین این چشم مصنوعی با پلک چشم در تماس بوده

ــهر  ــم در ش ــگران از اولین عمل جراحی چش ــت و برخی از پژوهش ــهود اس نیز در روی آن مش
 سوخته یاد کرده اند. 

 
 مصنوعیسال پیش با چشم  5000عکس: بازسازی یک زن بلوچ 
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 ُدر سوخته  -رستکگین دُ 

ــله تقریبی   ــتان ، با فاص و حوزه تمدنی  کیلومتر از بندر گوادر  ۱۵۰در منطقه میرانی بازار بلوچس
های یک ـشهری به اـسم "میرانی بازار"، قرار دارد. در این ـشهر، خرابه  بلوچـستاندر جنوب    کیچ

که  گرددـسال قبل از میالد باز می  ۳۵۰۰ـشود که گفته ـشده قدمت آن به  بندر قدیمی دیده می
وتکگین دن" وتکگین در"   مردم منطقه از آن به نام های "ـس وخته و تخت   مروارید  یعنی یا "ـس ـس

ــتفاده می کنند ــا  نمرود اسـ در جیرفت به کار   دقیانوسبه با همین نام را بلوچها برای تخت  مشـ
ــوخته می.  می برند ــتاناینـکه این محل را سـ ــان فکر خواندند به این دلیل بود که باسـ ــناسـ شـ

و به آتش کشیده شده ومردم از این نقطه مهاجرت کرده کردند قبال به این محل حمله شده  می
 اند.

"در جـستجوی بهـشت" نیز از "در ـسوخته"، نام برده اـست. او در جورج اف دیلز، در کتابی به نام  
ه تخمین زده می ــف دیوار دژی شــــد ـک ه کشـ ات خود موفق ـب دن تحقیـق ــود در دوران "تـم شـ

 .النهرین" در این ناحیه ساخته شده بودبین

ـشناـسی ـسه هئیت مختلف علمی در ـسه دوره متفاوت از این محل براـساس گزارـشهای باـستان
ـشناـسان در جریان ـسفر اکتـشافی باـستان 1875ند. اولین بار ـسرگرد ماکلر، در ـسال  بازدید کرد

ها و مناطق مسکونی مردم این محل که به گفته او مشابه به این منطقه رفت. او به بقایای قلعه
 .همان چیزهایی بود که در دره تمدن ِسند، وجود داشت اشاره کرده بود

ــی1939در دهه   ــتاین، از این محل بازدید کرد و و بررس ــپس در  هایی انجام داد.  ، اورال اس س
، جورج اف دیلز، باسـتانشـناس آمریکایی به اتفاق دکتر رفیق موقال، به این منطقه 1950دهه  

هایی ترین بررسـیشـود تحقیقات آنان در مکران و در محل "دِر سـوخته"، کاملرفتند. گفته می
 .این زمینه صورت گرفته استاست که تاکنون در 
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 سوخته کوه  –سوتکگین کوه 

ــوتکگین کوه  ــتانی ( Sokhta Kohس ــهر باس ــوخته یک ش قبل از  1900  – 2600یعنی تپه س
میالد) در بلوچسـتان چند صـد کیلومتری تمدن رود سـند بوده اسـت. نخسـتین بار این منطقه 

ــال   ــناس آمریکایی جورج اف دالیز در س ــتان ش ــط باس ــتانی توس ــی قرار  1960باس مورد بررس
و به روی ساحل مکران قرار دارند کیلومتری شمال پسنی بلوچستان ر   15گرفت. این منطقه در  

ـــتانی از این نقـطه ، این منطـقه منطبق با تـجارت های  ــف کوزه ها و آثار باسـ که با توجه به کشـ
 خارجی هاراپان با سومری ها شناخته شده است. 

 4این مناطق باسـتانی همه پیوند تاریخی تجاری با یکدیگر داشـتند دورانت احتمال میدهد که 
ــیر تـجاری در آ ــیر دریایی به طور مسـ ـــند بوده: مسـ ـــتانی همزمان با تـمدن رود سـ ن دوره باسـ

مـستقیم تا ـساحل ایران خلیج فارس، مـسیر دریایی تا ـستکگین در و ـستکگین کوه و مـسیرهای 
خشــکی غربی از طریق دره رود ســند ســپس از طریق منطقه داخلی مکران تا به ســیســتان و 

 ند وادی گومال سپس به سیستان. همچنین از طریق خشکی از طریق مسیر رود س

 

 کانازبون، ارمیل  تمدن 

تان تمدن "کانازبون"  یا همان پنجگور اـست.  تانی بلوچـس از جمله دیگر ـشهرهای قدیمی و باـس
این شــهر قرن ها پیش از حمله ی اعراب به ســند وجود داشــته اســت. ادریســی می نویســد: 

ــهری بزرگ از مکران، آـباد و ثروتمـند بوده و ـعداـلت در  ـکاـنازبون پیش از ورود اعراب ـبدانـجا شـ
 .آنجا بطور کامل برقرار بوده است

سند قرار داشته است،  -یکی دیگر از مهمترین شهرهایی که در دوران باستان در مسیر مکران
"ارمیل" (همچنین: ارمابل یا کارابل) که در حال حاضـر بخشـی از الس بال اسـت. اصـطخری 
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ــت، از کانازبون  6می گوید از کیچ تا ارمیل   ــته اس ــافت دارد. ابن حوقل نیز نوش ــبانه روز مس ش
شــبانه روز پیمودم و از آنجاکه وی مســافت بین ارمیل و بندر  14بندر دیبل را طی (پنجگور) تا  

ـشبانه روز تخمین زده اـست، می توان انتظار داـشت که مـسیر کانازبون به ـسند، بـسیار  6دیبل را 
 .وسیع، مهم و استراتژیک بوده است

اســت، چنانچه ابن البته اظهارات متعلق به آنزمان وابســته به طول روز و فصــول ســال بوده  
ته  توک و کولواه" پیوـس تاهای "دـش کال البالد" خود می گوید: روـس حوقل در اطلس تاریخی "اـش
ه "البی"  د ـک ان می کـن ه الیوت اینطور گـم الیـک د، در ـح ل" قرار دارـن ه هم و بین "البی" و "ارمـی ـب

 .همان کیچ باشد

ــی اما گفته اســـت: میان کیچ و ارمیل دو منطقه وجود دارد ب نام "راهون" و "کالوان" که ادریسـ
 .بهم پیوسته هستند

ــت که بعنوان یک  ــکیل اس ــرق کیچ و جنوب رودخانه ماش امروزه "کولواه" یک منطقه آباد در ش
 .زیستگاه مهم حیات وحش و اکوسیستم طبیعی شناخته می شود

شـهر "ارمیل" یا "الس بال"ی امروزی یکی از مهمترین شـهرهای تاریخی اسـت برطبق آخرین 
هند قرار داشــته اســت از  -افته های تاریخی، شــهر باســتانی ارمیل که در شــاه مســیر مکرانی

 اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده است.

کلونل هولدیچ جهانگرد انگلیســی، پنجگور را شــهری ســرســبز و لذتبخش در میان شــهرهای 
اجرای نظم و مکران توصــیف کرده اســت. وی می گوید مدتها پیش  گروهی در این شــهر به  

ه احکـام  د ـک دگی می کرده اـن ــران نظـامی زـن د. همچنین در آنجـا افسـ ه اـن انون می پرداخـت ـق
ــر  اال یکی از منحصـ ه پنجگور احتـم د. اینطور بنظر می رســــد ـک حکومتی را اجرا می کرده اـن

 .بفردترین پایگاه های مرزی بلوچستان بوده است
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شـهری اسـت که سـاکنان آن ثروتمند هسـتند و الیوت بنقل از ادریسـی نوشـته اسـت: پنجگور  
 .تجارت مناسبی دارند، آنها مردمانی خوش قلب، صادق و سخاوتمند هستند

اصــطخری نیز روایت های کمابیش مشــابه با نقل قول های ادریســی آورده اســت. چنانچه بر 
ــوص  طبق اعتـقادات محلی نیز دره ای در مـحدوده پنجگور امروزی وجود دارد که علی الخصـ

در قرون وـسطی بـسیار حاـصلخیز، پرثمر و ـشکوفا بوده اـست. هرچند برای توـضیح این نکته به 
اطالعات وـسیعی از جغرافیای مکران نیاز اـست. اما بطور یقین این فرـضیه الیوت قابل پذیرش 
اـست، چرا که آثار بـسیاری از تمدن های باـستانی در ـسایت "کانازبون" (نام باـستانی پنجگور) از 

 .ده ی پنجگور امروزی کشف شده اندمحدو

 

 بمپورتمدن  

ــال   ــت در س ــتان اس ــهرهاي بلوچس طی  87بمپور نیز از لحاظ تاریخي یکي از قدیمي ترین ش
ــتاني در اطراف بمپور با  ــط میراث فرهنگی یک محوطه باسـ ــورت گرفته توسـ کاوش های صـ

هکتار کـشف ـشد و کاوش ها نـشان مي دهد که آثار به دـست آمده در آن با تمدن  150وـسعت 
 هاي شهرسوخته و جیرفت همخواني دارد.

ــمار ــتان به ش ــتوارترین پناهگاه هاي بلوچس ــته یکي از اس ــت،   قلعه بمپور در گذش مي رفته اس
ــوا  ــورت گرفـته از جمـله «فرانسـ ــده بر روي آن تحقیـقات متـعددي صـ درـباره تـپه و قلـعه واقع شـ

آکادمیک امور دریاهاي فرانـسه در ـسال  ـشمـسي از  1335بالـساني»، محقق فرانـسوي و معاون 
قلعه بمپور دیدن کرده و معتقد اســت: «آثاري که من در قلعه بمپور به دســت آوردم، طبق نظر 
متخصــصــان موزه لوور فرانســه، حداقل مســبوق به دوره ســاســانیان اســت». دکتر «بئاتریس 

ــال ــي نیز در س ــناس انگلیس ــتان ش میالدي درباره این منطقه  1966دوکاردي» محقق و باس
مطالعه کرده اســـت و مي گوید: «اشـــیا و ظروف به دســـت آمده در تپه باســـتاني بمپور از نظر 
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بلوچستان غربي را در این منطقه ثابت مي کند و اینکه این تمدن تاریخي، تمدن اولیه سرزمین  
 به منزله واسطه اي میان تمدن هاي غربي ایران و تمدن کهن سند پاکستان بوده است»

سـال قبل از  700هزارو  2» سـفال هاي به دسـت آمده در بمپور متعلق به  یبه اعتقاد «دوکارد
تیجه خشـک شـدن تدریجي دیگر آباد نیسـت، میالد هسـتند که نشـان مي دهد این مکان در ن

در حالي که قبال، بسیار آباد بوده و جمعیت زیادي را در خود جاي مي داده است، البته شباهت 
اختمان ها اني واقع در منطقه کرمان مانند قلعه دختر و قلعه   یبناي قلعه بمپور با ـس اـس دوره ـس

 .وان تا دوره ساساني عقب بردبم نشانگر آن است که تاریخ اولیه این قلعه را مي ت

میالدي ـسفري به منطقه بلوچـستان داـشته  1810«پاتینجر» که یک جهانگرد بوده و در ـسال  
اـست، مي نویـسد: «افـسانه و روایت عامیانه رایج میان مردم بلوچـستان حاکي اـست که فرمانده 

اســبان را ازخاک و گل ارتش عظیم، هنگام عبور از این راه به ســواران خود دســتور داد تا توبره  
ا را بر روي هم  اک ـه ه وقتي ـخ اد بود ـک ان زـی ــواران آن چـن داد سـ د. تـع د و روي هم بریزـن پرکنـن
انباشتند، تپه اي برجاي ماند». بر فراز این تپه قلعه «بمپور» ساخته شده که یکي از مشهورترین 

ــده ــمار مي آید. اگر چه روایت یاد ش ــتان به ش اندکي مبالغه آمیز به   آثار تاریخي و دیدني بلوچس
ــت ـکه ـخاک این تـپه از مـناطق  ــانگر آن اسـ نظر مي آـید، اـما مروري بر ابـعاد جغرافـیایي تـپه، نشـ
ده و از  اخته ـش ورت دوتکه ـس ت. قلعه به ـص ده اـس اخت قلعه «بمپور» منتقل ـش دیگر به محل ـس

حن پایین که در ورودي در دیوا  تند. ـص ان نیـس رقي آن نظر ارتفاع این دو بخش با هم یکـس ره ـش
نیز آن را احاطه کرده اند، مقر ســاخلو، منطقه مســکوني و نظامي بوده   یقرار گرفته و برج های

اســت. عالوه بر این اصــطبل اســب ها و یک نقب براي فرار از محاصــره به هنگام تســخیر 
 .احتمالي قلعه نیز به شمار مي آمده است

ي تپه از صــحن پایین بیشــتر بوده به قســمت فوقاني قلعه ارگ و حاکم نشــین بوده اســت. بلند 
اده اي نبوده  یب تند تپه، کار ـس حدي که نفوذ به داخل ارگ براي مهاجمان به علت بلندي و ـش

 .است
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مشـخص اسـت که اسـتقرار قلعه در باالي تپه، برحسـب تصـادف انتخاب نشـده اسـت، زیرا این 
ــت یک مهاجم دور   ــده که محال اس ــرف ش ــم نگهبانان به تپه به گونه اي به اطراف مش از چش

ــود. ـبه همین دلـیل ـبه نظر مي آـید قلـعه بمپور یکي از قلـعه ـها  ینـظام یقلـعه بمپور نزدـیک شـ
 .و مهم آسیا و خاورمیانه است یقدیم

ــتـناد کـتاب ها ــهر به بمپور به اسـ تاریخي در قدیم االیام این مـحل را   یعـلت نام گذاري این شـ
آخر اـست. ممکن اـست در دوره های از تاریخی این «بن پهل» مي نامیده اند که به معني ـشهر  

 شهر آخرین شهر آباد مکران به سمت کرمان بوده باشد. 

،   Kot Balaکوٹ باال   پیش از میالد، پســنی دمپ ،   2900در کنار این موراد تمدن نوشــارو  
سـال  3500کشـیک گه (نیکشـهر) یک شـهر باسـتانی مربوط به هزار سـاله نیکشـهر،   2قلعه  
 همه و همه بیانگر تمدن تاریخی بلوچستان اند. پیش

 

 در بلوچستان  هاشکست ابرقدرت 

ریعترین گذرگاه  ـسرزمینی باـستانی بود و در کنار آن  مکراناز آنجایی که  غرب به ـشرق برای  ـس
رسـیدن به سـرزمین پر نعمت هندوسـتان بود همواره امپراتوری های غرب حوزه مکران تالش 
تان  انند یا از هندوـس تان برـس تری به هندوـس رعت بیـش تند با عبور از این منطقه خود را با ـس داـش

ــان   ــباتش ــمت غرب بازگردند اما در این میان چیزی که کمتر بدان فکر کرده و محاس را به به س
ــت ــتان بوده اس ــن و بی رحم بلوچس ــاکنان جنگجو و طبیعت خش مردم بلوچ  .هم میریخت س

ســرزمین خود را وجب به وجب می شــناختند و منطبق با آن و با اســتفاده از موقعیت خشــن 
تاکتیک های درستی برای یورش و حمله به مهاجمان   ،کوهستانی و دشت های بی آب و علف

پرداختـند این ویژگی در کـنار دالوری و جنگجو بودن مردم و تواـنایی نبرد برگزـیده و ـبه مـقابـله می 
در بدترین شـرایط باعث شـده بود که بلوچسـتان نسـبتا برای بسـیاری از امپراتوری ها تبدیل به 
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ســرزمینی با ریســک باال و منفعت کم تلقی شــود به گونه ای که بســیاری حتی به مخیله خود 
د به بلوچسـتان وارد شـوند کما اینکه وقتی سـپاه حضـرت عمر وارد اجازه نمی دادند که فکر کنن

بلوچـستان ـشد با ـشرایطی مواجه گردید که فراتر از تـصور بود، فرمانده لـشکر اـسالم در نامه ای 
به حضــرت عمر از خیر کم و شــر زیاد بلوچســتان، ســنگالخی و کوهســتانی بود این منطقه و 

مان نیرومند و قدرتمندش اشــاره می کند این باعث دســترســی کم به مواد خوراکی و آب و مرد
می شــود که حضــرت عمر دســتور عقب نشــینی داده و به ســپاهیانش می گوید نیازی نیســت 

 پیشروی کنید.

تند و چنان  تان داـش اما در این میان بودند امپراتوری هایی که با خیال خام قـصد ورود به بلوچـس
ی همیشـه از آنها یاد کرده اسـت که تعدادی از این در بلوچسـتان زمین گیر شـدند که تاریخ برا 

 افراد را ذکر می کنم.

 

 سمیرامیس ملکه آشوری 

ــمیرامیس   ــت   (Semiramis)سـ ــمیرامیس بر نام ملکه بابل در دورانهای کهن اسـ ملکه سـ
 800سـال قبل از میالد و به عقیده هردوت   دوهزار  حدود  در  حسـب گفته دیودور دو سـیسـیل

ال قبل از میالد می تـس ته اـس میرامیس بی  زیـس وهر ـس اندازه بلند پرواز بود و به همین خاطر ـش
ــوری ــت و خود مالک تاج و تخت آش ــاه را کش ها گردد. در این هنگام بود که او خود یعنی پادش

 823 -810وره  شــمشــی آداب پنجم ( وریآن دشــ نبوغ خود را نشــان داد. احتماًال نام پادشــاه آ
ــم آ ــاموراماتشــ قبل از میالد) بود و اس ــمیرامیس بنام س ــر  بنام  که  بوده   وری س  کوچکش پس

 را  خانه  رود اطراف  مردابی  هایسرزمین  سمیرامیس. است  نموده  سلطنت   سوم  ناری  نی -آداد
ــورفوق و  عظیم  عملیات  انجام  با ــک  التص ــهر  زیباترین  و  نمود  خش ــتانی  ش با   بابل ا بنامر   باس

 .های معلق در آنجا بنا نهاد، که یکی از عجایب هفتگانه عالم شدهای عالی و باغکاخ
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خصـیت برجسـته ای در تاریخ بوده که افسـانه های تخیلی زیادی در مورد  میرامیس آنقدر ـش ـس
شـت وی سـاخته شـده اسـت، سـمیرامیس که رویایی کشـورگشـایی و پادشـاهی بر کل دنیا را دا 

دســـت به حمالت و فتوحات مختلفی زد اما تنها جایی که شـــکســـت خورده و زمین گیر شـــد 
 بلوچستان بود. 

سـال پیش از اسـکندر مقدونی هنگامی که  300تاریخ نگاران آورده اند که سـمیرامیس حدودا  
قصـد کرد بلوچسـتان را نیز به سـرزمین خود   بازگشـتبرای فتح هندوسـتان میرفت و در مسـیر

تباه بزرگی زد و  وارد این ـسرزمین گرم و خـشک هزار نفری   100با لـشکری  بیفزاید دـست به اـش
د. الف دیگر خود    دالورمردان جنگجو ـش میرامیس مانند اـس اید ـس ومری یعنی   ـش اهان ـس پادـش

وجه شــده و ارتش ایالمی ها و ر از وی باری با ارتش مکران در منطقه ایالم مکه قرن ها پیشــت
مکرانی ها را شکست داده بودند مغرور شده بود. از کتیبه های پادشاهان سومری چنین بر می 
اید که وقتی او وارد کارزاری با ایالمی ها شـد مکرانی ها برای او ارتش پشـتیبانی فرسـتادند اما 

 در نهایت گودا پادشاه بابلی پیروز نبرد شد.  

ملکه بزرگ افـسانه ای که در بابل او را یک الهه می خواندند و حتی می گویند ـسمیرمامیس آن 
با غرور و ارتش بزرگی که داشت تصور کرد که   او یک بشری نبود و در نهایت نیز به آسمان رفت

ــد اـما می تواـند این ـبار از پس بلوچ ـــتان شـ این جـنگ هـمانـند جـنگ در  ـها بر آـید و وارد بلوچسـ
ناختند و به راحتی رزمینی نبود، اینجا بلوچخارج از محدوده ـس  ها میدان جنگ را به خوبی میـش

ــمیرامیس بهره  ــتند از موقعیت موجود برای زمین گیر کردن و از بین بردن ارتش سـ می توانسـ
میرامیش کل ارتش   ت با  هزار نفری خود را  100ببرند. تا جایی که  ـس ت داد و تنها توانـس از دـس

ان نبرد  رار کرده وفنفر از همراـهانش  بیســـت ــمیرامیس در جرـی ـجان خود را نـجات دـهد. سـ
 مکران به طور کلی چهره الوهیتی و شوکت و عظمت افسانه ایش را از دست داد.

هر چند آثار چندانی از جزییات این نبرد باـستانی به دـست نیامده جز آنچه یونانی ها ذکر کردند  
الها درـسی   بود برای بقیه که دـست به چنین خطایی نزدند اما به نظر می رـسد این موـضوع تا ـس
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اما فاتحان بزرگ وقتی ارتش بزرگ خود را می بینند و پیروزی های پـشت ـسرهم آنها را مـست و 
ت کم می  ند و طرف مقابل خود را دـس ت نمی اندیـش ایی می کند گاهی درـس ورگـش مدهوش کـش

ت ای دیگر نیز بعد از او این اـش باه را تکرار کرده و نتیجه نبرد گیرند به همین خاطر چند جهانگـش
 و ورود به بلوچستان برای آنها نیز یکسان بود: شکست مفتضحانه.

 

   کورش هخامنشیشکست 

ان ا کوروش کبیر، بنـی ه کورش بزرگ ـی ه معروف اســــت ـب ــتین شــــاه کوروش ـک ذار و نخسـ ـگ
پیش از   ۵۲۹تا    ۵۵۹های  شــاهنشــاهی هخامنشــی بود که به مدت ســی ســال، در بین ســال

کرد اما به بلوچـستان دـست نیافت. کوروش در ای از آـسیا حکومت میمیالد، بر نواحی گـسترده
ــد ــف ش ــتوانٔه خود که در بابل کش ــان، نوادٔه اس ــاه بزرگ انش ه، خودش را «فرزند کمبوجیه، ش

ــان، نوادٔه چیش ــاه بزرگ انش ــان، از خانوادهکوروش، ش ــاه بزرگ انش ــه پیش، ش ای که همیش
اه بوده اـست. پیش کند. به گفتٔه هرودوت، کوروش نـسب ـشاهانه داـشتهاـست» معرفی میپادـش

لسـله از کورش مادها بر ایران حکمرانی می کردند که کورش   اه ماد ـس توویگو ـش کسـت اـش با ـش
ــی را بنیان  ــله هخامنش ــلس ــترده زد و س ــت به فتوحات گس مادها را از بین برد و پس از آن دس

 گذاشت.

در دوره داریوش بلوچسـتان جزو هخامنشـیان قرار گرفت اما در دوره کورش وی علیرغم اینکه 
فری داشــت اما در نبرد با اکثر کشــورها را به ســرزمین خود افزوده و لشــکری چند صــد هزار ن

ت خورد.بلوچ کـس کر بزرگ وی تنها    ها ـش د که از لـش تان چنان زمین گیر ـش  7کورش در بلوچـس
 نفر با خود وی توانستند جان سالم به در برده و فرار کنند.

سال پیش، وقتی کورش کبیر به  2500والتر هینتش در کتاب داریوش وایرانیان نوـشته اـست:  
ـــتان امروز  ــوی ـپاکسـ ـــیا، هـمان ی حرـکت کرد، در مـیاـنهسـ ی راه ـبه ـگدروزـیا (مکران ـیا ـگدروسـ
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ــت خورد.  ــکس ــد و از آنان ش ــید. آنجا با قیام و مقاومت مردم مواجه ش ــتان امروزی) رس بلوچس
شـناسـان این فرضـیه را مطرح هرچند از آمار دقیق تلفات خبری در دسـت نیسـت، ولیکن ایران

ــت  کرده اند که تقریبًا همه نیروهای تح ــدند. مردم منطقهت امر کورش به دس ــته ش والتر (  کش
 .)100، ص 1391هینتس، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، 

که ســاخته اند و حتی یونانیان    خدایانه بســیاری از ایرانیان که از کورش چهره ای افســانه ای و
تالش کردند شــکســت آنها  که نماد بزرگترین امپراتوری   داشــتند؛ برای اســکندرهمین نگاه را  

های دوران خود در جهان بودند به ـسرزمین خـشک و بیابانی بلوچـستان ربط دهند اما مگر غیر 
از این اسـت که این سـپهسـاالران که وارد بلوچسـتان شـدند با تجهیزات و امکانات کامل آب و 

سـمیرامیس، ملکه  سـاله را بپذیریم که شـکسـت غذایی و با تدبیر جنگی وارد شـدند؟ اگر این م
کندر در بلوچسـتان صـرفا به آب و هوای گرم و بیابان آن مربوط میشـده و صـرفا از   کورش و اـس

ــده ــان هالک ش ــکرش ــنگی لش ــت های جنگی و   تش ــتراتژیس ــت پس نباید این افراد را اس اس
سمیرامیس ه  ملک شخصیت های بزرگی حساب کرد. خصوصا کورش و اسکندر که پیش از آنها  

ت خورده و تنها با   کـس یر گذر کرده و ـش نفر از نیروهای خود نجات پیدا کرده بود،  20از این مـس
هیچ فرمانده جنگی کاردانی دوباره چنین اـشتباهی را نباید تکرار می کرد. اما مـساله تنها بیابان 

ـشنیده بود تـصور نبود، بلکه هر کدام از این کـشورگـشایان که ـشکـست پیـشینیان خود از بلوچ را 
و با این کار میخواـستند   "آنها نتوانـستند بر این مردمان پیروز ـشوند اما من می توانم  "اگر می کرد

خود را دالورتر و جنگاورتر و باهوش تر از پیشینیان خود نشان دهند ولی هر بار اشتباه آنها ثابت 
ای که همه لـشکر خود   ـشده و هر بار طعم ـسخت ترین ـشکـست زندگی خود را چـشیدند به گونه

  را از دست دادند.

ها بر یک مـساله متفق بودند، همه مورخان دوره اـسالمی در مورد جنگ های مهاجمان با بلوچ
ـشکـست نمی خورند. چون در کنار جنگاوری   و نیرنگ به نام ـصلح و دوـستی  ها جز با حیلهبلوچ

آنقدر منحصر نیز  سرزمینشان  و  خصوصیات بارزی از وفای به عهد داشته  و دالوری که داشتند  
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 از پس آن بر آیند،  که تنها خودشــان می توانســتند بر آن حکمرانی کنند و بوده و هســت  به فرد
ت های   که در داخل بلوچسـتان با دره های کوهسـتانی  هیچ کس را یارای غیر از آن نبود و دـش

و ساحلی که تا چشم کار می کند دارای کوه های دره ای در پشته آن است وارد کارزاری   بیابانی
 مردمانی که سرزمین سختشان را مثل کف دست می شناختند. شوند با ساکنانش پیچیده

 

 اسکندر مقدونی شکست 

اســـکندر مقدونی ابرپادشـــاه یونانی که همانند کورش به عنوان اســـکندر بزرگ ملقب شـــده و 
ه می شـود پس از آنکه ایران را تصـرف کرده و به سـمت شـرق افغانسـتان کنونی حرکت شـناخت

کرد موفق شـد این مناطق را نیز تصـرف کند و سـپس مسـیر خود را به سـمت هندوسـتان ادامه 
داده و تا رودهند را به متصـــرفات خود افزود و در حاشـــیه رود ســـند به غنایم و ثروت هنگفتی 

ت پیدا کرد.  ده اما بخاطدـس ته ـش ربازانش مدت طوالنی بود که در جنگها بوده و خـس ر اینکه ـس
ــت آورده بود  ـهایی ـکه از هـندیبودـند ـبا مـقاوـمت ـبه این نتیـجه ـها دـید و عـنایم زـیادی ـکه ـبه دسـ

مت یونان برگردد   ید که به ـس رق  رـس میم گرفت از ـش تان  از این رو، تـص یر بلوچـس رو به جانب مـس
ـــمار به یونان باز گردد.  ــکریان بیشـ ــیردر   اوغرب گذارد و با ثروت عظیم و لشـ ــت،  مسـ بازگشـ

متی به فرماندهی کراتروس یم کرد: قـس مت تقـس ه قـس کریان خود را به ـس با  (Craterus)    لـش
ــی ـبه فرـماـندهی  ا ـعازم غرب گردـیدـند؛ بخشـ اـن ا و درنگـی اد از طریق آراخوزـی ایم زـی ارو بـنه و غـن ـب

 عازم خلیج فارس شد.و دریایی مکران  ئارخوس با یک ناوگان دریایی از دهانه سند ن

ــال   ــط ماه جوالی س ــکندر با  .ق.م 325در اواس ــپاه، به فرماندهی   بود که اس ــلی س بخش اص
هر چند اســکندر شــنیده بود که پیش از او گدروزیا را برگزید.  بلوچســتان/شــخص خود وی راه 

ملکه ـسمیرامیس و کورش هر دودر بلوچـستان ـشکست خوردند اما او فکر می کرد که می تواند 
با یک اـستراتژی جدید که ناوگان دریایی اش بود از پس بلوچـستان بر آید. ـسیـستمی که او پیاده 
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آغاز کرد و ناوگان دریایی او نیز به دریا حرکت را  یکرد به این شـکل بود که خود از مسـیر سـاحل
موازاتشــان از طریق دریا حرکت کردند تا هر از گاهی که نیاز به کمک تســلیحاتی و نیرو و غذا 

جبران کند اما اســـکندر در مســـیر راه با دو چالش جدی مواجه   از طریق ناوگان خود  بود بتواند
ــد ــتفاد1  :ش ــاس بیابانی و . بلوچها که مقاومت کرده و در مقابل او با اس ه از موقعیت های حس

ــته های  ــت به جنگ های چریکی در دس ــد دس ــتر به نظر میرس ــتانی جنگیدند که بیش کوهس
کوچک می زدند چرا که نمی توانـستند وارد یک جنگ رو دررو با لـشکر بزرگ یونانیان که مـسلح 

ــوـند   ــدن ـبا  2ـبه تـمام تجهیزات بود شـ ــیر درـیایی ـبه دلـیل مواـجه شـ ـــته ک. در مسـ وه تلویی رشـ
)Toloei    (  کیلومتر  200به همین خاطر با هدف دور زدن کوه    به مســیر ادامه دهندنتوانســت

مال رفت که از آنجا   مت ـش تند او وارد صـحرای به ـس د و بلوچها نیز  که می دانـس وارد صـحرا ـش
مرگ می شــود او را به حال خود رها کردند، مســلما ســاکنان آن دوره خاطرات شــکســت ملکه 

میرامی کندر  ـس پاه اـس د که ـس نیده بودند. این ـش کندر را از پدران خود ـش با پای خود وارد س و اـس
 تله ای شد که برایش پهن شده بود.

امی آنها به یونانی ذکر ـشده اـست  یر غرب به طورکلی با قبایلی درگیر ـشد که اـس اـسکندر در مـس
ـــتادـند. ـکه ـبه نظر ) بودـند ـکه در مـقاـبل Horitesـها (ـها ـیا هورـیتابـتدا اوریتـیان ــکـندر ایسـ اسـ

 میرسد این منطقه در اطراف رود آرابیس (سند) بوده است.

 ـشجاع مردمی که  ـشد ها و یا (دراویدیها)اـسکندر پس از عبور از آرابیس، وارد ـسرزمین اوریتیان
ــد ودن رـینشـــرـقی را  ســـرزـمـین اـین ـبرـخی. ـب ــا ـبـخش ـت نــدـمی گــدروزی ــه ـغرب از کــه داـن  ب

ــتـان ختم میTomerus(تومروس ــرقی بلوچسـ ــد ) یـا رود هینگول در میـانـه بخش شـ شــ
)Eggernmont,1975:68ــواـحل ). اوریتـیان ـها ـکه از ثروت و موقعـیت طبیعی ممـتازی در سـ

ــتادند، اما از آنجایی که دارای  ــکندر ایس ــکریان اس اقیانوس هند برخوردار بودند، در مقابل لش
چریکی بود تعداد از آنان کـشته و اـسیر ـشدند. پس از تـسخیر نگـشان جارتش منظمی نبودند، و  

ها، هفسـتیون دوسـت و فرمانده ارشـد اسـکندر به وی )، پایتخت اوریتRambaciaرامباکیا (
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محیطی ممتازی برخوردار   -الجیـشی و زیـست  پیوـست. از آنجایی که این ـشهر از موقعیت ـسوق
). 1519:  1384کولونی برپا ســازد (پیرنیا،  بود، اســکندر دســتور داد تا هفســتیون در آنجا یک

ادشـــاه اورـیت ــعیف ـپ در ضـ ــکـن د اسـ اـبل ارتش توانمـن ا ـکه خود را در مـق ـها و دیگر رهبران آنـه
دیدند، با هدایایی نزد اـسکندر آمده، نـسبت به وی ابراز وفاداری کردند. آنگاه اـسکندر به آنها می

ایشـــان بی اـی ان ـخاطر داد ـکه خود و رـع هاطمیـن د و در پی آن ـخاـنه واهـمه ـب از گردـن ـهایشـــان ـب
ها منصوب کرد و فرماندهی ) را به عنوان ساتراپ سرزمین اوریتApollophanesآپولوفانس(

ــواحل Leonnatusگارد آنجا را به لئوناتوس( ) داد تا هنگام ورود ناوگان دریایی نئارخوس به س
 ).Arrian,1971:332ت کند (رسید، از آنها مراقبکیلومتر می  333این منطقه که طول آن به  

ــرزمین اوریت ــت. از س ــده اس ــهرهای مختلفی در آن ذکر ش ــیار آبادان بود. از این رو، ش ها بس
 پادشــاه مقر  که  نمود  اشــاره ) و یا اورا و رامباکیاOraeaیا(توان به اوراییشــهرهای بزرگ آن می

ه ) کـه بعـدًا ا Rambacia).رامبـاکیـا(aArrowsmith,1839:239( اســــت بوده ــکنـدرـی سـ
رقیOritonاوریتون( د، از ـش اب می) نامیده ـش تان) به حـس هرهای گدروزیا (بلوچـس آمد ترین ـش

)Schmits,1857:361یــا (اورامــای کنونی) در دهــانــه رود تومروس یــا زورامبوس). اورایی   

ــل( ــته  قرار کنونی)  (Bhusl)بوس ــت  داش ــر و Smith,1854:983(  اس ــکندر پس از س ). اس
آوری غنایم و آذوقه از طریق نوار ســاحلی عازم غرب ها و جمعســرزمین اوریتســامان دادن به  

که ســـپس  بخاطر وجود رشـــته کوهی بر ســـر راهش مجبور به ورود به صـــحرا شـــد.   گردید.
ها درگیر تاریخنگاران آورده اند که اـسکندر در مـسیر ـصحرایی هم با گروه های مختلفی از بلوچ

گفته شــده که اســکندر همه غنایمی که از ســند به دســت آورده و با خود   شــد. در نهایت اینکه
داشـت را  در این بیابان از دسـت داد. اسـب هایشـان یکی یکی جان داده و سـربازانش نیز می 
مردند. مورخان می گویند موضـوع تا آنجا پیش رفت که از لشـکر بزرگ اسـکندر بزرگ تنها یک 

ـصل همه فتوحاتش از غرب تا ـشرق را از دـست داد و ـشوکت ـسوم یا یک چهارم باقی ماند و ماح
 و عظمتش در یونان شکست و مورد سوال قرار گرفت.
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ته:   وار حرکت کرده  پیرنیا نوـش اـسکندر که از هند با یکـصد و بیـست هزار پیاده و پانزده هزار ـس
 .)1524: 8413بود، وقتی به پورا رسید، بیش از نیمی از آنها را از دست داده بود (پیرنیا،

در نهایت اسـکندر پس از شـصـت روز بعد از اینکه از اورایی ابتدای بلوچسـتان حرکت کرده بود، 
به پورا (احتماًال بمپور)، پایتخت گدروزیا رســید. به قول آریان، تمام ســختیهایی که اســکندر در 

مل شــده هایی بود که وی در آســیا متحعبور از این منطقه تحمل کرد، بیشــتر از تمام ســختی
  .(Romm,2005:154)بود

 

 اردشیر بابکان نا کامی و عقب نشینی 

گذار ـشاهنـشاهی ـساـسانی بود. وی پس از اردـشیر یکم ـساـسانی معروف به اردـشیر بابکان بنیان
میالدی در دـشت هرمزدگان،  224ـشکـست واپـسین ـشاهنـشاه اـشکانی، اردوان پنجم در ـسال  

یر از آن پس خود را  انی را بنیان گذاـشت. اردـش اـس پادـشاهی اـشکانی را برانداخت و پادـشاهی ـس
 نامید. «شاهنشاه»

بنیانگذار یک ســـلســـله پادشـــاهی بود. عموما   و تیمور  اردشـــیر هم همانند کورش و اســـکندر
ــفر بنیانگذاران   ــتند که از ص ــاهان هس ــاهی مقتدرترین و قوی ترین پادش ــله های پادش ــلس س

نبردشـان را آغاز کرده و رفته رفته موفق به فتح سـرزمین های وسـیعی شـده و امپراتوری های 
 گذاشتند.برای قرنها بنیاد می 

یر بابکان در  ت که اردـش گفت اینجاـس یر بابکان نیز یکی از این نوابغ روزگار خود بود، اما ـش اردـش
ها زمین گیر شـده و نتوانسـت کاری از پیش ببرد و در دوره او بلوچسـتان جزو سـلسـله برابر بلوچ

 پادشاهی ساسانی نگردید بلکه بلوچستان در دوره خسرو انوشیروان تحت تصرف قرار گرفت. 

 ها می گوید:هایش برای شکست بلوچفردوسی در مورد اردشیر بابکان و تالش
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 بکوشید با کاردانان پیر   ز کار بلوچ ارجمند اردشیر          

 نبد سودمند به افسون و رنگ       نه از بند و ز رنج و پیکار و جنگ 

ها را تحت کنترل خود در آورد و بلوچسـتان را یعنی اردشـیر به هر شـیوه ای که تالش کرد بلوچ
ها با هر چند بعدها بلوچبگیرد موفق نـشد و هر بار ـشکـست خورده و دـست خالی باز می گـشت  

ین شـرط که پادشـاهی منطقه دسـت خودشـان باشـد او را به شـاهنشـاهی قبول کردند که در ا 
در آن دوره پادشاهان توران و مکران و .... او کتیبه اردـشیر بابکان این موـضوع ذکر ـشده است.  

 –(دیدگاه انگارـشی بر شاهنامه فردوسی   را به ـشاهنـشاهی پذیرفتند و برای او هدایایی فرـستادند.
اما از آنجایی که ورود به مکران سخت بود و شکست بلوچها نیز دشوار )  334ص    –ویداد  فرهاد  

پادـشاهان ـساـسانی جز در دوره کیخـسرو وارد بلوچـستان نـشدند. که داـستان کیخسرو و نبرد او با 
 شاه مکران را فردوسی مفصال ذکر کرده است.

 

   تیمور جهانگشایشکست 

بنیانگذار امپراتوری تیموریان یا "گورگانی تیموری" اســت که بر بیشــتر ســرزمین تیمور گورکانی  
های آســیای میانه و ایران حکمرانی می کرد. او هندوســتان و افغانســتان را فتح کرد و ســپس 
ــاه  ــله را در این منطقه منقرض کرد و پادش ــلس فارس و عراق و آذربایجان را گرفت و چندین س

گاه ـشکـست نخوردجز در تیمور فاتح بزرگی بود و معروف اـست که هیچ  عثمانی را به بند کـشید.
هایی از ـسوریه و مناطق های دوردـستی مثل هند و بخشحتی ـسرزمینتیمور  ها.  جنگ با بلوچ

ــیه کنونی از هجوم تیمور در امان نماندند. فتوحات  ــکو پایتخت روس ــرقی ترکیه کنونی و مس ش
آگاهی عمپی یق او از امور رزمی و دقت زیاد او به امور تدارکاتی جنگ درپی تیمور خود نشـانگر 

 .هستند
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ــته ــال کلیمنتس آر مارخام در کتاب تیمور خود نوش ــب  1362: "در س ــه هزار اس م، تیمور با س
خود وارد ســیســتان (افغانســتان کنونی) شــد و در نبردی که با بلوچهای  رد جنگیســوار و م
) داـشت ـشکـست خورد و از ناحیه دـست و پا زخمی ـشد Baloochees of seistan(  ـسیـستان

به همین دلیل تیمور از مناطق سـیسـتان به مناطق گرمسـیر یعنی نقاط داغ در سـواحل دریای 
 دازد."عرب عقب نشینی کرد تا به مداوای خود بپر 

ــه لنگ میزد به همین  ــت و زخم های که تیمور از ناحیه پا دیده بود همیشـ ــکسـ پس از این شـ
خاطر به "تیمور لنگ" معروف ـشد. بنا بر روایاتی تیمور بنا به اـستمداد «امیر ـسیـستان» به کمک 

 ها" زخمی شد.او شتافت و در جنگ با مخالفانش "بلوچ

ــاره کنم ـکه در دوره  میبینیم برای تکمـیل این مبـحث الزم ـکه پیش از   ،ـمادـهاـبه طور کوـتاه اشـ
ــرزمین ـــیان از غرب ایران ـبه فتوـحات سـ ـها پرداخـته و ایران را کنترل کردـند هیچ ـگاه هـخامنشـ

در آوردند و در آن دوره نیز بلوچسـتان پادشـاهی مسـتقل تصـرف  نتوانسـتند بلوچسـتان را تحت  
تا دوره میانه هخامنشــیان که بلوچســتان به عنوان ســاتراپی چهاردهم ضــمیمه خود را داشــته  

 امپراتوری هخامنشی شد. 

کندر   لوکی ها ی یونانی که پس از مرگ اـس د بلوچسـتان به در عصـر ـس مقدونی در ایران آغاز ـش
ــد ــتقل اداره می ش ــلطنه،  (  طور مس مورخ ) 457  ص ؛1350ایران،   یاطلس تاریخاعتمادالس

ا ( انی ، آرـیان نیکوـمدـی ــکـندر و دوره 323-336یوـن ا ذکر این مطـلب گفـته ـکه در دوره اسـ )نیز ـب
 سلوکیان بلوچستان مستقل بوده است.

نیز این قلمرو را مـستقل از قلمرو آنها میبینیم. اگرچه به نظر میرـسد که این  یاـشکان  ی  در دوره
گدروزیا، ،   یا کیخـسرو  ق .م.) 137تا   171زمان مهرداد اول (  و در  نپاید  یاـستقالل مدت مدید 

ــمیمه ــمن،    ی  ض ــکاني گردید (گیرش ــرفات اش ــاهان )   279: 1374متص ــت ش هرچند به دس
 .برآن وجود داشت یپادشان اشکان یاداره میشد و تنها تسلط کل نطقهم
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مســتقل بوده) و   بلوچســتان(با قدرت گرفتن کوشــانیان در حدود کابل و تضــعیف اشــکانیان،  
و   یارتباط تجار   یبرا   یقویتر ـشده و بمپور در این زمان چون پل  یبا ـسرزمینهاي ـشرق  ارتباطش

ــي،  ــت (گروسـ ـکار آـمدن  یـبا رو  ). 40: 1374فرهنگي مـیان ایران و هـند ـبه ـکار میرفـته اسـ
 1357کولـسینکف، (بر بلوچـستان محقق گردید.   برای مدتی اندان ـساـسانـساـسانیان، تـسلط خ

 228: 1377ي زردـشت ـشاپوراول آمده اـست (ویـسهوفر،    ي کعبه  نام مکران در کتیبه)   257:
محـسوب   ـساـسانی  یاز قلمرو امپراتور   ی، بلوچـستان بخـش یو کم و بیش در طول عـصر ـساـسان)  

دوره اســالمی این منطقه با شــاهان مســتقل اداره   اما در اکثر دوره های بعدی منهای  .میشــد
ـشده اـست. همانطور که کلیه ایران در اداره اعراب مـسلمان قرار گرفت و زیر نظر مدینه و بغداد 

 اداره میشد.
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 منابع: 

 هنری والتر بیلیو   -پژوهشی دربارۀ ِاتنوگرافی یا تبارشناسی افغانستان

القفص و البلوش منذ الفتح االسالمی حتی مجی السالجقة د. ریاض عبدالله محمد 

 علیرضا سلیمان زاده  –شناسایی ماهیت نژادی مردم بلوچ 

 د محمد طاهری  –جایگاه و تاثیر سکایی بر تاریخ و شاهنامه 

 د علی غفرانی  –جغرافیای تاریخی سرزمین مکران 

 رضا مهر آفریند  –جغرافیای تاریخی گدروزیا 

 دکتر رضا مهر آفرین –عبور از گدروزیا 

 عظیم شه بخش  –ها ها با بلوچبازتاب نبرد پرتغالی

 میر حسین شاه  –افغان ها در هند 

 نصرت خاتون علوی  –جغرافیای مکران در سده های میانی اسالم 

 سید رسول موسوی حاجی  –سقوط زرنگ و ظهور سیستان 

 ناهید شفیعی –فاطمیان بر گرایش مذهبی قفص جنوب کرمان  تاثیر رقابت اسماعیلیان و

 تاریخ هرودوت، هرودوت

 بارتولد، تذکره جغرافیایی ایران 

 گابریل آلفونس، تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، 

 بلوکباشی، علی - دایره المعارف بزرگ اسالمی 



133 
 

 یاقوت حموی در معجم البلدان

 شاهنامه فردوسی، گنجور

 امه اردشیر بابکان مشکور، کارن

 رائین، اسماعیل، دریانوردي ایرانیان

 دکتر محمود زند مقدم، سفرنامه

 باستاني پاریزي، محمدابراهیم. “برزکوه“

 بلوچ و بلوچستان –نصیر دشتی 

 قاضی عبدالصمد سربازی  –بلوچ و بلوچستان 

 حدودالعالم جوزجانی 

 المسالک و الممالک ، اصطخری 

 جهان مارکوپولو، شرح 

 محمد رضا عدلی، سرچشمه های فرهنگ هندی 

 محب علی آپساالن  –تمدن خاموش 

 ، رقیه بهزادی قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران

 مقاله علمی  -جایگاه و تأثیر قوم سکایی در تاریخ و شاهنامه فردوسی محمد طاهری

 تاریخ سیستان   -کتاب قدیمی 

 امیر توکل کامبوزیا  بلوچستان وعلل خرابي آن

 وشن  دد. ن شاهان سکایی هند از ظهور تا سقوط 

 داکتر اوسکون عثمانف -تاریخ قرغیزستان: از آوان باستان تا کنون

 پیرنیا  -خطوط برجسته اساطیر ایران

 از منابع روسی –عزیز آریانفر  – سکاها  –اسکیت ها 
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 ملک شاه حسین، احیا الملوک 

 ابراهیم حسین بر   ،مهرگره

 مجیدزاده، «پروژه جیرفت»

 جورج اف دیلز، در کتابی به نام "در جستجوی بهشت 

 اطلس تاریخی اشکال البالد  -ابن حوقل 

 والتر هینتش در کتاب داریوش وایرانیان ترجمه پرویز رجبی

 فرهاد ویداد  –دیدگاه انگارشی بر شاهنامه فردوسی 

 کتاب تیمور  ،کلیمنتس آر مارخام

 اعتماد السلطنه  –ایران اطلس تاریخي  

 میثم شهسواری  –تاملی بر مفهوم جغرافیای تاریخی جیرفت 

 غالم علی حاتم گلثوم بزی  –اسطوره کاوی نقوش سنگ نگاره های ناهوگ 

 سیما سلطانی  –اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچها با سایر ایرانیان 

 علیرضا سلیمان زاده -شناسایی ماهیت نژادی مردم بلوچ  

 یحیی آیرملو پاشا پاشازاده   –رضا رضالو  –نفوذ سکایی در اورآسیا حوزه 

 بهمن فیروز مندی  ، احمد نیک گفتار –کورگان های سکایی 

 ، اسالم کاظمیه جای پای اسکندر

 بی بی سی فارسی 

 وبگاه مکرانی تاریخ مکران 

Caldwell Robert, A comparative grammar of the Dravidian 

Index, V. 1-8. - Baluchistan District Gazetteer  بمبی 1907چاپ 

 م) کتاب تاریخ هند1808-1853هنری مایرز الیوت (
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McDowell, pp. 119ff., 230 

Exploring Ancient Civilizations-  By Alex Woolf, Richard Balkwill 

 Indian Ocean In Antiquityکتاب   Readeجولیان ریده 
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