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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

According to historical and geographical sources, Makran province in 
southern Iran has a large territory. This region was linked to Sistan in the 
north, Kerman in the west, the sea in the south, and the Indus River basin 
in the east. The expansion of the Makran region in the southeast of Iran, 
its connection with the sea, as well as its border location with the eastern 
and southern neighbors of Iran, provided the basis for the creation and 
development of numerous cities and settlements in Makran. 
Communication was important and prestigious, the city of Kech was in 
the center of this stateAdapting the name of this city in many historical 
and geographical texts from the 7th century AH to the 12th century AH, 
especially in the sources of the Safavid era, a place named "Kech and 
Makran" was formed in the mental geography of historians and 
geographers. Based on this, how the continuation and transformation of 
this place name in historical and geographical sources has formed the 
issue of future research. The repeated reflection of the place name "Kech 
and Makran" in the historical and geographical sources of the 7th to 12th 
century AH, especially the sources of the Safavid era, raises the question 
of what geographical area the place name "Kech and Makran" is applied 
to and how its semantic load is in the historical sources and Geographical 
continuity and evolution? The following article is organized by the 
method of describing historical and geographical data and then analyzing 
them through matching and comparing the data available in historical 
texts, especially manuscripts, geographical texts, historical maps, 
travelogues, as well as some examples of interviews with local experts. 
The result of this article shows that the political and communication 
importance of the city of Kech in the early to middle Islamic centuries 
provided the context for the first time in the official reports of the 
historical and geographical sources of the 7th and 8th centuries A.H. to 
establish a link between its name and the name of  Makran And the name 
"Kech and Makran" should be mentioned as another name of  Makran 
state. Adapted from these official reports, the use of the place name "Kech 
and Makran" as another name of the Makran state was not only continued 
in the sources of the following centuries, but in the Safavid era, along with 
this continuity, there was also a change in it, based on which, This place 
was also known as another name of Kech city. 
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ر منابع تاریخی و جغرافیاییِ د« 1کیچ و مکران»نام تداوم و تحولِ جای
 قمری )با تأکید بر منابع دورۀ صفوی( 12تا  7قرن 

 2اهلل احمدیفرج | 1یاسر مالزئی
 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.نویسندۀ مسئول؛ . 1

 yassermollazaei@ut.ac.irرایانامه: 
 . دانشیار گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.2

 چکیده اطالعات مقاله
براساس گزارش منابع تاریخی و جغرافیایی، ایالت مکران در جنوب شرق ایران، گسترۀ  پژوهشی نوع مقاله:

ل تا سیستان، از غرب تا کرمان، از جنوب با دریا، از شرق با پهناوری داشت که از شما
یافت. گستردگی منطقۀ مکران در جنوب شرق ایران و پیوند با دریا و حوزۀ سِند پیوند می

همچنین موقعیت مرزی آن با همسایگان شرقی و جنوبی ایران، زمینۀ ایجاد و توسعۀ 
تاریخیِ مکران  ورد. یکی از شهرهایهای متعددی را در مکران فراهم آشهرها و آبادی

که از منظر سیاسی و همچنین موقعیت ارتباطی، اهمیت و اعتبار داشت، شهر کیچ در 
مرکز ایالت بود. به اقتباس از نام همین شهر، در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیایی قرن 

در « کیچ و مکران»نامی با عنوان ویژه در منابع دورۀ صفوی، جایهفتم تا دوازدهم، به
نویسان شکل گرفت. بر همین اساس، چگونگی تداوم جغرافیای ذهنیِ مورخان و جغرافی

نام در منابع تاریخی و جغرافیایی، مسئلۀ پژوهش پیش رو را شکل و تحول این جای
تا  7در منابع تاریخی و جغرافیاییِ قرن « کیچ و مکران»نام است. بازتاب مکرر جایداده
« کیچ و مکران»نام سازد که جایژه منابع دورۀ صفوی، این سؤال را مطرح میوی، به12

بر چه گسترۀ جغرافیایی اطالق شده و بارِ معنایی آن چگونه در منابع تاریخی و جغرافیایی 
های تاریخی و است؟ مقالۀ پیش رو با روش توصیف دادهتداوم و تحول پیدا کرده

های موجود در متون تاریخی، اه تطبیق و مقایسۀ دادهجغرافیایی و سپس تحلیل آنان از ر
ها و همچنین های تاریخی، سفرنامههای خطی، متون جغرافیایی، نقشهخصوص نسخهبه

دهد است. دستاورد این مقاله نشان میچند نمونه مصاحبه با آگاهان محلی، سامان یافته
ا میانۀ اسالمی، این زمینه های نخستین تکه اهمیت سیاسی و ارتباطی شهر کیچ در سده

های رسمی منابع تاریخی و جغرافیایی را فراهم ساخت که برای نخستین بار در گزارش
به « کیچ و مکران»نام ، بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد شود و از جای8و  7قرن 

اده از های رسمی، استفمثابۀ نام دیگر ایالت مکران یاد شود. به اقتباس از این گزارش
تنها در منابع قرون بعدی تداوم به مثابۀ نام دیگر ایالت مکران، نه« کیچ و مکران»نام جای

یافت، بلکه در دورۀ صفوی در کنار این تداوم، تحولی نیز صورت گرفت که بر مبنای آن، 
 نام به مثابۀ نام دیگر شهر کیچ شناخته شد.جای این

 تاریخ دریافت:
 1400دی  15
 

 نتشار: تاریخ ا
 1401 شهریور 21

 ها:کلیدواژه
ایران، دورۀ صفوی،  ،و مکران چیک

 منابع تاریخی، متون جغرافیایی.

 استناد
در « کیچ و مکران»نام تداوم و تحولِ جای(. 1401اهلل )مالزئی، یاسر؛ احمدی، فرج

. (قمری )با تأکید بر منابع دورۀ صفوی 12تا  7منابع تاریخی و جغرافیاییِ قرن 
 .188-169(، 1) 12، شناسیهای ایرانپژوهش

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                           ناشر 

                                                           

شود در متتن مقالته،   شود، پیشنهاد می( تلفظ میMakkoran« )مَکُّران»ن منطقه به صورت ازآنجاکه این نام در بین بومیا. 1
 تلفظ آن به همین صورت در نظر گرفته شود.
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 مقدمه
پردازد و سه عنصر تاریخ و های جغرافیایی میدانشی است که به مطالعۀ نام 1نام یا توپونیمجای

ها را نام. ازآنجاکه جای(90: 1394راد، )تهامی و کاویانیاست دهدا شناسی را در خود جایجغرافیا و زبان
اند، تاریخ زنده محسوب ها و هزاران سال حفظ شدهاند و سپس سالزمانی مردمانی وضع کرده

هایی که مرتبط با ایران و ایاالت و مناطق نام. در همین زمینه، جای(3: 1382)خیراندیش، شوند می
های گوناگون تاریخی، بازتاب در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیایی دورهگوناگون آن هستند، 

اشاره کرد که با ایالت مکران در جنوب « کیچ و مکران»توان به ها میناماند؛ از جملۀ این جاییافته
نام از ترکیب نام دو واحد جغرافیایی یعنی کیچ به عنوان یکی است. این جایشرق ایران مرتبط بوده

نام به است. این جایز شهرهای ایالت مکران و نام مکران به عنوان نام این ایالت به وجود آمدها
های نخستین اسالمی رایج نبوده و نخستین صورت مستقل در منابع تاریخی و جغرافیایی سده

رون قمری است. در منابع ق 8و  7ویژه قرن های میانه، بههای ظهور آن مربوط به منابع سدهنشانه
کیچ و »نام قمری، هنگام اشاره به تحوالت ناحیۀ مکران، استفاده از جای 12تا  9بعدی یعنی قرون 

نام را در منابع توان اوج استفاده از این جایشکل بیشتری به خود گرفت؛ به عبارتی می« مکران
و جغرافیایی  تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی مشاهده کرد. بر همین مبنا، واکاوی ابعاد تاریخی

کیچ »نام است. استفادۀ مکرر از جایمسئلۀ پژوهش پیش رو را شکل داده« کیچ و مکران»نام جای
قمری، این پرسش را مطرح  12تا  7ای از منابع تاریخی و جغرافیایی قرون در مجموعه« و مکران

ای مکران و نام مکران سازد که فرایند پیوند نام دو واحد جغرافیایی کیچ به عنوان یکی از شهرهمی
تا  7نام به چه واحد جغرافیایی در قرون است؟ و اساساً این جایبه عنوان نام این ایالت، چگونه بوده

 است؟شدهقمری )با تأکید بر منابع دورۀ صفوی( اطالق می 12
های تاریخی و جغرافیایی و همچنین شیوۀ تطبیقی مقالۀ حاضر با روش توصیف و تحلیل داده

ویژه نسخ خطی و متون جغرافیایی و های موجود در متون تاریخی، بهطریق مقایسۀ دادهاز 
است. ها و همچنین چند نمونۀ مصاحبه از آگاهان محلی، سامان یافتههای تاریخی و سفرنامهنقشه
ایم تعریفی از ایالت مکران از منظر تر موضوع و مسئلۀ آن، نخست تالش کردهتبیین منسجمبرای 

یخی و جغرافیایی و همچنین موقعیت شهر کیچ در آن تشریح شود. پس از آن، به پیشینۀ ظهور تار
است و سرانجام با استناد به نام در منابع تاریخی و جغرافیایی پیشاصفوی اشاره شدهاین جای
نام در دورۀ صفوی تجزیه و تحلیل ای از منابع که قبالً ذکر شد، تداوم و تحول این جایمجموعه

قمری یعنی سقوط  1135قمری در پژوهش حاضر، تا سال  12است. همچنین منظور از قرن شده
 گیرد.اصفهان به دست افغانان را شامل شده و منابع تاریخی دورۀ افشار و زند را در بر نمی

                                                           

1. toponym. 
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های مختصر و پراکنده در منابع تاریخی و جغرافیایی از منطقۀ مکران، شناسایی با وجود داده
حال هنوز است. بااینزوایای تاریخی این منطقه، توجه تعدادی از پژوهشگران را جلب کرده ابعاد و
های تحقیقاتی متعددی برای واکاوی تاریخ و جغرافیای این منطقه وجود دارد که انجام آن زمینه

ام نهای تحقیقاتی، شناسایی ابعاد تاریخی و جغرافیایی جاینماید. از جملۀ این زمینهضروری می
است. در بین است که چنین موضوعی تا کنون مورد توجه قرار نگرفته« کیچ و مکران»

ای به نقش کیچ در ارتباطات دریایی ( در مقاله1397گرفته، صفرزایی )های صورتپژوهش
« کیچ و مکران»است. در این مقاله، دربارۀ های نخستین اسالمی پرداختهسواحل مکران در سده

ه اشاره شده که اهمیت شهر کیچ باعث شد بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد فقط به این نکت
های سیزدهم تا پانزدهم میالدی و همچنین منابع دورۀ صفوی و شود و این عنوان در منابع سده

به هیچ روی « کیچ و مکران»نام گورکانیان هند بازتاب پیدا کند. ابعاد تاریخی و جغرافیایی جای
ای به بررسی جغرافیای ( در مقاله1398است. علوی و اشراقی )مذکور کندوکاو نشدهدر مقالۀ 

اند. در قسمت کوتاهی از این مقاله، به بازتاب های میانۀ اسالمی پرداختهتاریخی مکران در سده
اشاره شده و با توجه به عنوان و مسئلۀ تحقیق،  سفرنامۀ مارکوپولودر « کیچ و مکران»نام جای
است. همچنین صفرزایی و مالزئی اساساً رسالت پژوهش نبوده« کیچ و مکران»نام ی جایواکاو

های تاریخی ای، جغرافیای تاریخی مکران را در دورۀ صفوی براساس نقشه( در مقاله1400)
شناسی، اند تا ناماند. نویسندگان در پژوهش ذکرشده کوشیدهاروپاییان، تجزیه و تحلیل کرده

های جمعیتی در ها و بندرها و نیز پراکندگی گروهفیایی، جغرافیای طبیعی، آبادیمحدودۀ جغرا
های تاریخی اروپاییان تجزیه و تحلیل کنند. در مجموع، آنچه ایالت مکران را بر مبنای نقشه

سازد، ناظر بر مقایسه و چگونگی تداوم و تحول پژوهش پیش رو را با پیشینۀ ذکرشده متمایز می
ای از منابع تاریخی و جغرافیایی ازجمله متون تاریخی، در مجموعه« یچ و مکرانک»نام جای

 هاست.های تاریخی و سفرنامهمتون جغرافیایی، نقشه
 

 . ایالت مکران و موقعیت کیچ در آن1
های حضور نام مکران در متون تاریخی و جغرافیایی، سابقۀ طوالنی دارد. برای نخستین بار در کتیبه

شناختی، موقعیت ومری، از اصطالح مَکَّن نام برده شده که طبق آخرین تحقیقات باستاناَکدی و س
جغرافیایی آن با مکران دورۀ باستان و همچنین سواحل امارات متحدۀ عربی و عمان مطابقت دارد 

. این منطقه در دورۀ هخامنشی، به استناد کتیبۀ بیستون، مَکَ (34: 1396گل، )وثوقی و صفت
)آریان، و در دورۀ اسکندر مقدونی گِدروزیا  (402: 1391؛ کنت، 33: 1346، )شارپ 

است و در دورۀ ساسانی، به استناد کتیبۀ شاپور بر کعبۀ زرتشت، مکوران نامیده شده (364ت301: 1971
ترین نام برای شناسایی . پس از ورود اسالم به ایران، مکران به متداول(307: 1389)شاپور شهبازی، 
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نویسان قرار گرفت. از زمان رایج شدن نام نویسان و جغرافیمنطقه بدل شد و مورد توجه تاریخ این
است. در مکران در متون تاریخی و جغرافیایی تا به امروز، الفاظ مختلفی برای این نام استفاده شده

ۀ خطی ( آن را مَکران و در قرن هشتم، ابوالفداء )نسخ5/180: 1995قرن هفتم، یاقوت حموی )
 پشت( آن را مُکْران تلفظ کرد. 76، برگ 1750شمارۀ 

 

 
 تقویم البلدانتلفظ نام مکران در . 1تصویر شمارۀ 

 
های تاریخی اروپاییان که از ایران عصر صفوی عالوه بر متون جغرافیایی مسلمانان، در نقشه

و مَکران  (276 :2010، )عالئی ترسیم شده، نام مکران با اَشکال مختلف به صورت مُکران 
( نیز www.davidrumsey.com) و مِکران  (156: 1386)گنجی و همکاران،  
قمری گزارش داد که این نام، در  13( در قرن 221: 1315سرپرسی سایکس ) است.ضبط شده

است. از طرف دیگر، واژۀ مکران امروزه در بین مردمان شدهحوالی هند با کاف مفتوح تلفظ می
 شود.طقه، به صورت مَکُّران تلفظ میبومی این من

همانند لفظ نام مکران، درباب وجه تسمیۀ آن هم اتفاق نظر وجود ندارد: برخی نام مکران را  
، )هولدیچاند تا ماهی را قوت اصلی مردمان این منطقه نشان دهند خواران دانستهمعادل ماهی

)یاقوت دانند ن سام بن نوح)ع( منتسب می. برخی دیگر این نام را به مکران بن فارک ب(388: 1896

دانند که ها در دورۀ باستان میو برخی دیگر، واژۀ مک را معادل قوم میک (5/180: 1995حموی، 
اند. پیروان این ( در ناحیۀ امروزی مکران استقرار داشته192: 1384براساس گزارش هرودوت )

ها در آن مکران مکانی است که قوم میک ساز ران،نظر معتقدند که با اضافه شدن پسوند مکان
. در نظری دیگر، برخی مکران را (1159ت1158: 1394)فروزانی و صفرزایی، اند کردهزندگی می

اند )مصاحبۀ نویسندگان با عبدالوهاب سرزمینی دارای درختان خرمای متعدد و بسیار دانسته
اند که در زبان بلوچی به معنای دانسته(؛ زیرا مُک را معادل مَچ 17/7/1400ایراندوست، سرباز، 

توان چندان دقیق دانست؛ ، اما این تحلیل را نمی(2269: 1396)جهاندیده، نخل و درخت خرماست 
شود، تلفظ می« مَکّران»زیرا در زبان محلی، مکران با فتح میم و ضم کاف مشدد یعنی 

 شود.فظ میکه مک به معنای درخت خرما با ضم میم و سکون کاف تلدرحالی
ترین شهرهای بلوچستان ایران و پاکستان و از نظر حدود جغرافیایی، مکران امروزه به جنوبی

حال مکران تاریخی، گسترۀ جغرافیایی شود. بااینهمچنین مناطق ساحلی دریای عمان اطالق می
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و نیز  ای در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیاییگرفت که چنین گسترهبیشتری را در بر می
های تاریخی بازتاب پیدا کرد. در دورۀ باستان، مکران یا گدروزیا از غرب تا کرمان و از شمال نقشه

: 1396گل، )وثوقی و صفتتا سیستان یا درنگیانا و از شرق تا رود ایندوس یا رود سند امتداد داشت 

رافیایی متعددی بازتاب . پس از ورود اسالم به ایران، محدودۀ جغرافیایی مکران در متون جغ(111
در نیمۀ دوم قرن چهارم، حدود جغرافیایی ( 124ت123: 1362) حدود العالمیافت. مؤلف گمنام 

ناحیتیست مشرق وی رود مهران »مکران را در پیوند با حوزۀ سند تعریف کرده که براساس آن 
انی است که است و جنوب وی دریای اعظم است و مغرب وی ناحیت کرمان است و شمال وی بیاب

( محدودۀ مکران را بین زمین 273: 1998در قرن هفتم، قزوینی )«. استبه حدود خراسان پیوسته
( در قرن یازدهم مصادف با دورۀ صفوی، 357: 1396سند و تیس توصیف کرد. مستوفی یزدی )

تصال حدودش به سیستان و بکران و تته و هرموز ا»گونه برشمرد: حدود جغرافیایی مکران را این
ای از منابع جغرافیایی از دورۀ صفوی ت یعنی عالوه بر متون جغرافیایی ذکرشده، دسته«. دارد

ای که ابراهیم اند. براساس نقشههای تاریخی ت گسترۀ جغرافیایی مکران را نمایان ساختهنقشه
ن صفوی در نیمۀ قرن هجدهم از قلمرو ایرا ممالک ایراننگار عثمانی( با عنوان متفرقه )نقشه

ترسیم کرده، حدود جغرافیایی مکران در شمال با سیستان و در غرب با کرمان و در جنوب با دریا و 
 است.در شرق تا حوالی منطقۀ تته در غرب رود سند پیوند داشته

 

 
 (276: 2010)عالئی، )تأکید از نویسندگان است(  ممالک ایرانحدود جغرافیایی مکران در نقشۀ . 1نقشۀ شمارۀ 

 
گستردگی منطقۀ مکران در جنوب شرق ایران، پیوند آن با دریا و همچنین موقعیت مرزی آن 
به مثابۀ پل ارتباطی ایران با همسایگانِ شرقی و جنوبی، زمینۀ ایجاد و توسعۀ شهرها و 

آثار ( در کتاب 273: 1998که قزوینی )طوریهای متعددی را در مکران فراهم ساخت، بهآبادی
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است. از وضع شهرها و ، بر وجود دهات و قصبات بسیار در مکران اشاره کردهخبار العبادالبالد و ا
های مکران در دورۀ باستان اطالعات چندانی در دست نیست، اما با ورود اسالم به ایران و آبادی

های مکران به طور های متمادی، توصیف شهرها و آبادیرونق تولید متون جغرافیایی در سده
های مؤلف توان به گزارشنویسان قرار گرفت که از جملۀ آن میمورد توجه جغرافیمنسجم 

 (147ت146: 1340و اصطخری ) (702ت701: 1361و مقدسی ) (125: 1362) حدود العالمگمنام 
های مکران بر مبنای متون جغرافیایی و تاریخی، کیچ در مرکز این ایالت یکی از شهراشاره کرد. 

مرزهای ایران  مروزه در جنوب غرب پاکستان و در ایالت بلوچستان در نزدیکاست. کیچ ابوده
است. از وضع کیچ در دورۀ باستان اطالعات چندانی در دست نیست و نخستین قرار گرفته

های تاریخی و جغرافیایی در سده هایهای تاریخی از این منطقه مربوط به گزارشآگاهی
رسد از همین زمان، کیچ یکی از و به نظر می (313ت312: 1397)صفرزایی، نخستین اسالمی است 

 است.شهرهای مهم مکران شده
اهمیت اول اهمیت شهر کیچ در مکران در دوران اسالمی از دو منظر جای بررسی دارد. 

های های منابع سدهشهر کیچ، در اعتبار و جایگاه سیاسی آن است که براساس گزارش
 حدود العالماست. مؤلف گمنام نشین مکران بودهرکز و حاکمنخستین تا میانۀ اسالمی، م

پادشاه مکران به شهر »نویسد: ( در نیمۀ دوم قرن چهارم در توصیف شهر کیچ می125: 1362)
( که از شهر کیچ با 152و  146: 1340همچنین در همین قرن، اصطخری )«. کیج نشیند

این ناحیت، »کند: گونه توصیف میاین عنوان کیز یاد کرده، در دو توصیف جداگانه آن را
عیسی بن معدان گرفتست، او را مهراج خوانند و به شهر کیز مقام دارد ... فرضۀ مکران است و 

کیچ یا کیز را یکی از  (4/497: 1995در قرن هفتم، یاقوت حموی )«. درخت خرما دارد
ست. همچنین در قرن امشهورترین شهرهای این منطقه دانسته که مرکز والی مکران بوده

مکران نام آن »است: گونه توصیف کرده( کیچ را این104ت103: 1375هشتم حافظ ابرو )
عالوه بر بُعد سیاسی، در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی «. والیت است و قصبۀ آن کیج است

د دهد این منطقه در بُعد جغرافیایی، اهمیت ارتباطی مهمی در پیونکیچ در مکران نشان می
ترین است. یکی از مهمهای مکران با یکدیگر و همچنین ایاالت همجوار مکران داشتهشهر

های کند، نقشهمنابعی که فهم موقعیت ارتباطی و مرکزی کیچ در ایالت مکران را تسهیل می
اند؛ برای تاریخی است که اروپاییان از ایران طی قرون دهم تا دوازدهم قمری ترسیم کرده

نگار عثمانی( از ایران ای که در نیمۀ قرن هجدهم، ابراهیم متفرقه )نقشهساس نقشهنمونه، برا
است و صفوی ترسیم کرده، شهر کیچ از منظر موقعیت جغرافیایی در مرکز مکران قرار گرفته

توانست پیوند شهرها و بندرهای مکران را با یکدیگر تسهیل و چنین موقعیت جغرافیایی می
 مکران با ایاالت مجاور را فراهم سازد.حتی زمینۀ ارتباط 
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 (276: 2010)عالئی، موقعیت ارتباطی کیچ در ایالت مکران )تأکید از نویسندگان است( . 2نقشۀ شمارۀ 

 

 قمری 9تا  7در منابع تاریخی و جغرافیایی قرن « کیچ و مکران»نام . پیشینۀ جای2
موقعیت مرکزی و ارتباطی آن در این  نشین مکران واهمیت سیاسی شهر کیچ به عنوان حاکم

های ایالت مکران افزود، بلکه تنها بر برجسته شدن اهمیت کیچ در بین شهرها و آبادیایالت، نه
های میانۀ اسالمی به بعد، بین نام کیچ با نام مکران باعث شد در متون تاریخی و جغرافیایی سده

در منابع تاریخی و جغرافیایی ظاهر شود. « رانکیچ و مک»نامی با عنوان پیوند ایجاد شود و جای
نام از ترکیب دو اصطالح کیچ، به عنوان یکی از شهرهای ایالت مکران و مسلم اینکه این جای

نام برای نخستین رسد این جایاصطالح مکران، به عنوان نام این ایالت به وجود آمد. به نظر می
تر، در منابع قرن هشتم ظاهر شد؛ البته ذکر سجمبار در منابع تاریخی قرن هفتم و به صورت من

های زمانی جانبه در تمام منابع این دورهنام، به طور همهاین نکته ضرورت دارد که این جای
گیری توان گفت کیچ و مکران به تازگی در منابع تاریخی این دوره در حال شکلضبط نشد و می

(، از 45: 1382( و بیضاوی )235: 1363جوزجانی ) ( و149: 1385است؛ برای نمونه، جوینی )بوده
نام کیچ و مورخان عصر مغول و ایلخانی، همچنان از اصطالح مکران استفاده کردند و جای

رسد مکران در متون تاریخی آنان بازتاب نیافت. در بین منابع تاریخی قرن هفتم، به نظر می
نام در آن اشاره شده و نویسندگان بعدی ن جای، یکی از اولین آثاری بود که ایسفرنامۀ مارکوپولو
اند. مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی بود که در نیمۀ دوم قرن هفتم قمری به سمت از آن اقتباس کرده

هایی همچون ایران، ترکستان، چین، هندوستان، قسطنطنیه دیدار شرق سفر کرد و از سرزمین
یاد کرده و از « ماکورانکس»ای به نام ، از منطقهدر این سفرنامه (388: 1907کرد. مارکوپولو )
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نظر موقعیت جغرافیایی، آن را دورترین ایالت هند بزرگ در برابر غرب و شمال غرب توصیف 
کیچ و »نام است. این گزارش مارکوپولو از دو منظر برای ارتباط آن با ایالت مکران و جایکرده

که این احتمال را مطرح « کیچ و مکران»آن با حائز اهمیت است: اول شباهت تلفظی « مکران
است. دوم اینکه موقعیت جغرافیایی که بوده« کیچ و مکران»سازد که منظور از آن همان می

توان مارکوپولو برای این ناحیه شرح داده، با ایالت مکران مطابقت دارد. بر همین اساس، می
 است.« کیچ و مکران»یا « کرانکیچ م»همان « ماکورانکس»نتیجه گرفت که منظور از 

بازتاب پیدا کرده، « کیچ و مکران»نام ، اثر دیگری که در آن جایسفرنامۀ مارکوپولوعالوه بر 
از ناصرالدین منشی کرمانی دربارۀ قراختائیان کرمان است که در سمط العلی للحضرۀ العلیا کتاب 

( ضمن 97، 82، 58، 29، 20، 16: 1362است. ناصرالدین منشی )نیمۀ اول قرن هشتم تألیف شده
است. وی استفاده کرده« کیچ و مکران»نام استفادۀ مکرر از عنوان مستقل مکران، سه بار از جای

و مقرریات و مواضعات از گیج و مکران آوردندی بیک دفعه همه در بارگاه »در جایی نوشته: 
حد برای کیچ و مکران استفاده (؛ یا در جایی دیگر، از تعبیر ثغر یا سر30)همان: « ببخشیدی

و ملک و مرتضی معظم ناصرالدین که والی ثغر گیج و مکران بود، یک سال مالزمت »کرده: 
، از دیگر آثاری که در همان قرن، سمط العلی(. عالوه بر کتاب 41)همان: « بارگاه ترکانی کرد

ای است. شبانکاره مجمع االنسابدر آن بازتاب پیدا کرده، کتاب « کیچ و مکران»نام جای
ای همانند الگوی منشی کرمانی، ضمن اینکه در چندین قسمت از عنوان مستقل مکران شبانکاره

است؛ برای نمونه، وی در جایی نوشته: نام کیچ و مکران استفاده کردهنام برده، سه بار از جای
و کاری که  الدین تهمتن از جزیرۀ جرون بیرون شده بود به مصلحتیروزی که ملک قطب»

ای از . در این روایت، شبانکاره(218: 1381ای، )شبانکاره« متعلق به ملوک کیج و مکران داشت...
سفرنامۀ  است. اثر دیگر از قرن هشتم مربوط بهاستفاده کرده« کیچ و مکران»تعبیر ملوک برای 

ون مصر، شام، هایی چآغازید و از سرزمین 725بطوطه سفری را در سال است. ابن بطوطهابن
اشاره « کیچ و مکران»عربستان، ایران، هند، چین دیدن کرد. او در این سفرنامه دو بار به 

و ملک دینار که بالد »ضبط کرده: « مکران و کیچ»است که البته یک بار آن را به صورت کرده
ام کیچ و . در مجموع، بازتاب ن(278: 1397بطوطه، )ابن« مکران و کیج را تحت نفوذ خود گرفت

قمری ناظر بر دو نکتۀ اساسی است: اول اینکه حضور  8و  7های مکران در متون تاریخی سده
نام مکران یا کیچ به طور مستقل در متون تاریخی و جغرافیایی قبل از قرن هفتم سابقه دارد، اما 

کیچ »نام تر در قرن هشتم، از جایبرای نخستین بار، منابع تاریخی قرن هفتم و به طور منسجم
اند. دوم اینکه استفاده از تعابیری همچون ایالت و ثغور و بالد برای استفاده کرده« و مکران

نام به گسترۀ ایالتی مکران اطالق شده و از آن دهد این جاینشان می« کیچ و مکران»نام جای
 است.شدهبه مثابۀ نام دیگر ایالت مکران یاد می
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تنها در منابع دست اول قرن نهم نسبت به قرون قبلی نه« کیچ و مکران»نام کاربرد جای
نام در متون جغرافیایی و حتی روایات متعدد بیشتر متداول شد، بلکه دامنۀ استفاده از این جای

های مختلف بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. حافظ ابرو در کتاب جغرافیای خود تاریخی در قالب
است. وی در توصیف محدودۀ غربی نام برده« کیچ و مکران»که از منابع قرن نهم است، از 

. در (104: 1375)حافظ ابرو، « بحر هند حد او تا والیت کیج و مکران است»اقیانوس هند نوشت: 
در حدود »گونه نوشت: جای دیگر، در توصیف موقعیت جغرافیایی جبال قُفص در کرمان نیز این

وانند و شهر هرمز بر غربی آن باشد و کیج و مکران کرمان کوهی است که آن را جبال القفص خ
نام « کیچ و مکران»نام . در واقع، در جغرافیای ذهنی حافظِ ابرو، جای(196)همان: « بر شرقی آن

در متون « کیچ و مکران»نام دیگر ایالت مکران است. عالوه بر متن جغرافیایی حافظ ابرو، جای
: 1356؛ طهرانی، 93: 1363)شامی، استفاده مکرر قرار گرفت  زمان با قرن نهم نیز موردتاریخی هم

ای پیش رفت که نام در منابع دست اول قرن نهم به گونه. استفادۀ مکرر و مداوم از این جای(347
اند. نام را در کنار نام دیگر مناطقی که واحد ایالتی داشته، ذکر کردهحتی مورخان، این جای

هایی که تیمور گورکانی بعد از پیروزی بر نامهدرباب فتح (1154 :1387)الدین علی یزدی شرف
ها و ممالک نام در کنار سایر سرزمین« کیچ و مکران»عثمانی برای مناطق گوناگون فرستاد، از 

و همچنین به ... آذربایجان و عراق عرب و عجم و کرمان و کیج و مکران و سیستان و »برد: می
( نیز چنین روایت مشابهی را 929: 1372سمرقندی )«. ها فرستادندنامهحسایر بالدِ برّ و بحر، فت

است که نامه بعد از پیروزی بر عثمانی در اثر خویش آوردهدرباب تالش تیمور برای ارسال فتح
و به ممالک ایران »است: در کنار سایر ممالک نام برده« کیچ و مکران»همانند گزارش یزدی، از 

هان چون ماوراءالنهر و ترکستان و ختای و ختن و ... و بدخشان و کیج و و توران بل تمام ج
در چنین « کیچ و مکران»نام بازتاب جای«. مکران و زابل و کابل و هندوستان و سیستان و...

 است.شدهنام به واحد جغرافیایی ایالت مکران اطالق میدهد که این جایروایاتی نشان می
 

 در منابع دورۀ صفوی« نکیچ و مکرا»نام . جای3
صفوی یکی از ایاالت جنوب شرقی ایران بود که پیوند آن با دریا در جنوب و مکران در دورۀ 

افزود. از وضع مکران در دورۀ اولین همچنین همسایگی با قلمرو گورکانیان هند بر اهمیت آن می
رسد حال به نظر میشاه صفوی، یعنی شاه اسماعیل اول، اطالعات چندانی در دست نیست. بااین

ایران در دورۀ شاه تهماسب اول در مکران تثبیت شد؛ زیرا نیروهای دولت سلطۀ دولت مرکزی 
( 18: 1373ای نطنزی ). از طرفی، افوشته(1181: 1384)روملو، صفوی به مکران اعزام شدند 

شمارد، از مکران در کنار نام هنگامی که قلمرو شاه تهماسب اول صفوی را بعد از جنگ جام برمی
است که در سال برد. از حوادث دورۀ شاه عباس اول گزارش شدهنام میدیگر ایاالت و والیات 
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است قمری حاکم مکران، یعنی ملک میرزا، برای اعالم فرمانبرداری به دربار اصفهان رفته 1031
نیز در  وقایع السنین و االعوام(، مؤلف 512: 1352آبادی ). حسینی خاتون(201: 1383)وحید قزوینی، 

قمری در زمان شاه صفی، از آمدن حاکم مکران به دربار اصفهان برای  1043ذیل حوادث سال 
( که در اواخر دورۀ صفوی به 23: 1363کند. همچنین کروسینسکی )اعالم فرمانبرداری اشاره می

ایران آمد، در شرح ممالکی که از دورۀ شاه اسماعیل اول تا دورۀ شاه سلطان حسین جزو قلمرو 
ای است. عالوه بر متون تاریخی دورۀ صفوی، در مجموعهان نیز یاد کردهصفویان بودند، از مکر

مانده از دورۀ صفوی، مکران یکی از ایاالت صفوی در قلمرو جنوب های تاریخی برجایاز نقشه
نگار انگلیسی، در ، نقشه1ای از قارۀ آسیا که جان سنِکسشرقی ایران است؛ برای نمونه، در نقشه

م ترسیم کرد، ایالت مکران در جنوب شرق قلمرو ایران و در درون سرحدات نیمۀ اول قرن هجده
 (.104و  88و  87: 2010 های بیشتر نک: عالئی،است )برای مشاهدۀ نمونهآن، ثبت و ضبط شده

 

 
 (www.davidrumsey.comموقعیت جغرافیایی مکران در امتداد جنوبِ شرقی ایران )تأکید از نویسندگان است( ). 3نقشۀ شمارۀ 

 
های تاریخی که از این دوره بر جای مانده، در متون تاریخی دورۀ صفوی و همچنین نقشه

: 1352آبادی، )حسینی خاتونضمن استفاده از عنوان مستقل مکران برای اطالق به نام این ایالت 

است ده، از عنوان مستقل کیچ نیز به عنوان یکی از نواحی مکران نام برده ش(3؛ نقشۀ شمارۀ 512
کیچ و »نام حال عنوان و جای. بااین(505 :1344؛ سیستانی، 385: 1369؛ مشیزی، 751: 1400)شاملو، 
توان ادعا که میطوریاست، بهنیز در منابع تاریخی و جغرافیایی این دوره مکرراً یاد شده« مکران

                                                           

1. John Senex 
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جغرافیایی دورۀ صفوی در منابع تاریخی و « کیچ و مکران»نام کرد اوج استفاده و کاربرد جای
بوده و همین استفادۀ مکرر، منجر به نوعی تداوم و از طرفی نوعی تحول در معنای جغرافیاییِ آن 

از این دو « کیچ و مکران»نام در منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی شد که ارزیابی جای
 گونه تشریح و تبیین کرد:توان اینمنظر را می

 

 به مثابۀ نام ایالت« کیچ و مکران: »نامتداوم جای. 1. 3

در متون تاریخی و جغرافیایی اشاره « کیچ و مکران»نام گونه که در پیشینۀ بازتاب جایهمان
گردد که عموماً آن را نام دیگر ایالت نام به منابع دورۀ پیشاصفوی بازمیشد، حضور این جای

فیایی پیشاصفوی، در دورۀ صفوی این دانستند. به اقتباس از منابع تاریخی و جغرامکران می
رسد تری یافت. به نظر مینام نسبت به منابع تاریخی و جغرافیایی قرن نهم، کاربرد متداولجای

که شناخت ناکافی از مکران به دلیل بُعد مسافتِ طوالنی از مراکز اصلی قدرت و همچنین بازتاب 
نویسان و زمینه را فراهم ساخت که تاریخمختصر تحوالت آن در متون تاریخی و جغرافیایی، این 

نویسان عصر صفوی، برای کسب اطالعات از مکران، به منابع قرن هفتم تا نهم مراجعه جغرافی
بازتاب یافته بود، در « کیچ و مکران»نام کنند و چون در بسیاری از این منابع پیشاصفوی، جای

کردند. بر همین اساس در بسیاری استفاده می« کیچ و مکران»نام تداوم آن منابع، مجدداً از جای
با « کیچ و مکران»نام های منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی، جایاز روایات و گزارش

ای همان مفهوم ایالتی آن، در متون تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی بازتاب پیدا کرد. افوشته
ر کنار ذکر ایاالتی همچون کردستان، نطنزی در گزارش از قلمرو شاه تهماسب اول صفوی، د

 برد.نیز نام می« کیچ و مکران»خوزستان، فارس، کرمان، از والیت 
 

 
)کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، آآلثار فی ذکر االخیار نقاوۀ در نسخۀ خطی « کیچ و مکران»نام جای. 2تصویر شمارۀ 

 (5، برگ B 84شمارۀ 

 
در کنار دیگر ممالک مختلف نام « کیچ و مکران»نام یدر این گزارش، مورخ صفوی از جا

شود آن را در این روایت، مشخص می« کیچ و مکران»نام است که با توجه به کاربرد جایبرده
اند. قاضی گرفتهیک واحد ایالتی همانند دیگر مناطق ذکرشده مثل فارس و کرمان، در نظر می

کیچ و »رو(، از والیت  70، برگ 6570شمارۀ  )نسخۀ خطی خالصۀ التواریخاحمد قمی، مؤلف 
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در این « کیچ و مکران»است؛ به عبارت دیگر، در مجاورت والیت سیستان یاد کرده« مکران
 است.روایت همانند سیستان، یک واحد ایالتی و والیتی در نظر گرفته شده

 

 
 خالصۀ التواریخدر نسخۀ خطی « کیچ و مکران»نام جای. 3تصویر شمارۀ 

 
نام عالوه بر متون تاریخی دورۀ صفوی، متون جغرافیایی هم از منابع دیگری هستند که جای

است؛ البته در دورۀ صفوی در حوزۀ تولید متون جغرافیایی، در آن بازتاب داشته« کیچ و مکران»
دستاورد چندانی وجود نداشت، اما این بدین معنا نیست که در عهد صفویه، هیچ متن جغرافیایی 

از محمد مفید  مختصر مفید. نمونۀ برجستۀ این دسته از متون، اثر (75: 1388گل، )صفتلیف نشد تأ
قمری آغاز کرد و تألیف آن را در  1087مستوفی یزدی است. محمد مفید نوشتن این اثر را در سال 

بندی این کتاب که بر مبنای نام مناطق قمری در الهور به پایان برد. در فهرست 1091سال 
برای توصیف « کیچ و مکران»( از نام 357: 1396جغرافیایی مختلف تنظیم شده، مستوفی یزدی )

است و در ذیل این عنوان، دربارۀ حدود جغرافیایی منطقه چنین جغرافیای این منطقه استفاده کرده
حدود جغرافیایی توصیف«. حدودش به سیستان و بکران و تته و هرموز اتصال دارد»است: نوشته

« کیچ و مکران»دهد که در جغرافیای ذهنیِ مستوفی یزدی، منظور از شده در این روایت نشان می
است. در مجموع، همان ایالت مکران بوده که حدود آن تا سیستان و تته و هرمز امتداد داشته

ی تعدادی از متون تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی در تداوم و استمرار منابع تاریخی و جغرافیای
 اند.را نام دیگر ایالت مکران دانسته« کیچ و مکران»نهم،  تاپیشاصفوی یعنی قرن هفتم 

 

 به مثابۀ نام شهر« کیچ و مکران»نام: تحول جای. 2. 3

رود که برای شناسایی های تاریخی ایران به شمار میترین دورهایرانِ عصر صفوی، یکی از مهم
تاریخی و جغرافیایی وجود دارد. این منابع تاریخی و  ابعاد مختلف آن، تنوع وسیعی از منابع

توان به متون جغرافیایی گیرند که از جملۀ آن میهای مختلفی قرار میبندیجغرافیایی در دسته
، متون تاریخی تذکرۀ الملوکو  دستور الملوک، متون اداری و دیوانی مثل مختصر مفیدمثل 

های تاریخی اشاره کرد که طی قرون ای از نقشهجموعهها و همچنین ممتعدد و گسترده، سفرنامه
نگاران اروپایی از ایرانِ دهم تا دوازدهم قمری )شانزدهم تا هجدهم میالدی( به دست نقشه

های از منظر برخی از این مجموعه« کیچ و مکران»نام است. واکاوی جایصفوی ترسیم شده
ها، زوایای های تاریخی اروپاییان و سفرنامهشهویژه منابع خارجی همچون نقشده، بهکمترشناخته
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سازد که بر مبنای آن نوعی تحول در معنای جغرافیایی آن نام را مطرح میجدیدی از این جای
این بار به یک ناحیه بوده و « کیچ و مکران»نام است و منظور از تحول، اطالق جایایجاد شده

 ای تاریخی اروپاییان هستند.هنه یک ایالت. یک دسته از این منابع، نقشه
طلبی با آغاز دورۀ صفوی، در پی تالش اروپاییان برای اتحاد با ایران به منظور مهار توسعه
ای در عثمانی و همچنین تالش ایران و اروپا برای دستیابی به منافع اقتصادی، فصل تازه

، شناخت از ایران صفوی را در مناسبات ایران و اروپا آغاز شد. اروپاییان در برقراری چنین پیوندی
های متعدد از ایران آن دوره دستور کار قرار دادند که یکی از ابزارهای این شناخت، ترسیم نقشه

های تاریخی اروپاییان از ایران دورۀ صفوی در دست است ای از نقشهبود. امروزه حجم گسترده
یاسی قلمرو صفویان و ایاالت آن، که با ارائه اطالعات مفصل به همراه جزئیات دربارۀ حدود س

های قومی و جمعیتی و غیره، ها و مسیرهای ارتباطی، پراکندگی گروهجغرافیای طبیعی، راه
تواند بخشی از زوایای پنهان و تاریک تاریخ و جغرافیای ایران در دورۀ صفوی را روشن سازد می

 .(1399؛ مالزئی، 1396گل، ؛ وثوقی و صفت1386؛ گنجی و همکاران، 2010ها، نک: عالئی،)برای نمونۀ نقشه
های تاریخی های ایران صفوی در نقشهترین مشخصهدر کنار موارد ذکرشده، یکی از مهم

ها و شهرهای آن است. عموماً تمام اروپاییان، توصیف و ترسیم شرح ایاالت به همراه آبادی
ها مرو صفویان، به توصیف آبادینگاران اروپایی در توصیف ایالت مکران در جنوب شرق قلنقشه

های اروپایی، در گسترۀ ایالتی مکران و محدودۀ اند. در برخی از نقشهو شهرهای آن توجه کرده
« کیچ مکران»رسد معادل شناسی، به نظر میای ثبت و ضبط شده که از منظر نامآن، ناحیه

نگار ایتالیایی، در اواخر قرن شه، نق1ای از قلمرو ایران صفوی که آنتونیو ماگینیاست. در نقشه
دهم قمری )شانزدهم میالدی( ترسیم کرده، در محدودۀ ایالتی مکران در کنار دیگر نواحی و 

رسد ( که به نظر می4نام برده شده )نقشۀ شمارۀ   نام با عنوانمناطق، از یک جای
های قرن یازدهم قمری نام در تعدادی از نقشهباشد. ضبط این جای« کیچ و مکران»منظور از آن 

ای از نیمۀ اول این قرن که از قلمرو ایران صفوی به دست یودوکوس نیز متداول بود. در نقشه
« کیچ مکران»نام نگاران هلندی، ترسیم شده، از جای، نقشه3و یوهانس جانسنیوس 2هوندیوس

(. در 5است )نقشۀ شمارۀ به عنوان یکی از نواحی ایالت مکران یاد شده  به صورت
نگار فرانسوی، در همان موقعیت ، نقشه4نقشۀ دیگری از قرن یازدهم قمری، نیکوالس سانسون

است نام برده به صورت « کیچ مکران»نام های قبلی، از جایجغرافیایی نقشه

                                                           

1. Antonio Magini. 

2. Jodocus Hondius. 

3. Johannes Janssonius. 
4. Nicolas Sanson. 
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دهند که در های تاریخی نشان میهای موجود در نقشه(. در مجموع، این داده6)نقشۀ شمارۀ 
است؛ به عبارت دیگر، در منابع تاریخی وجود داشته« کیچ و مکران»ای به نام ناحیهایالت مکران، 

نامی بود که ضمن اطالق به گسترۀ ایالتی « کیچ و مکران»نام و جغرافیای دورۀ صفوی، جای
 شد.مکران، به نام یک ناحیه نیز نامگذاری می

 

 
به مثابۀ نام « کیچ و مکران. »4نقشۀ شمارۀ 

)گنجی و از نویسندگان است(  شهر )تأکید

 (156: 1386دیگران، 

 
به مثابۀ نام « کیچ و مکران. »5نقشۀ شمارۀ 

: 2010)عالئی، شهر )تأکید از نویسندگان است( 

75) 
 

 
به مثابۀ نام شهر تأکید از نویسندگان « کیچ و مکران. »6نقشۀ شمارۀ 

 (101است )همان: 

 
های تاریخی اروپاییان، همان شهر در نقشه« و مکرانکیچ »رسد منظور از ناحیۀ به نظر می

های تاریخی نیمۀ قرن یازدهم قمری )هفدهم میالدی( به بعد، کیچ است؛ زیرا به تدریج از نقشه
جای « کیچ و مکران»نام های تاریخی اروپاییان، جایروزرسانی نقشهدر نتیجۀ دگرگونی و به

های قرن یازدهم، های قرن دهم تا نیمهدیگر، از نقشهخود را به نام مستقل کیچ داد؛ به عبارت 
های نیمه قرن برای نامگذاری شهر کیچ و از نقشه« کیچ و مکران»نام نگاران از جاینقشه
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های تاریخی، جای خود را به کیچ داد؛ در نقشه« کیچ و مکران»نام یازدهم به بعد، به تدریج جای
، 1در نیمۀ اول قرن دوازدهم قمری به دست گیوم دولیلای از ایران که برای نمونه، در نقشه

های نگار فرانسوی، ترسیم شد، در محدودۀ ایالتی مکران در همان موقعیت جغرافیایی نقشهنقشه
است به طور مستقل یاد شده نام کیچ ضبط شده بود، از جای« کیچ و مکران»قبلی که 

کیچ »نام تاریخی، ابعاد و زوایای جدیدی از جای های(. در مجموع، استناد به نقشه7)نقشۀ شمارۀ 
« کیچ و مکران»سازد که بر مبنای آن، در ایالت مکران یک ناحیه با نام را روشن می« و مکران

 رسد همان کیچ باشد.است که به نظر مینیز وجود داشته
 

 
 (www.davidrumsey.comان است( )از گیوم دولیل )تأکید از نویسندگ نقشۀ ایرانموقعیت کیچ در . 7نقشۀ شمارۀ 

 
کیچ »های تاریخی، یکی دیگر از منابع دورۀ صفوی که وجود یک شهر به نام عالوه بر نقشه

مربوط به قرن دهم است.  مرآت الممالککند، سفرنامۀ در ایالت مکران را تأیید می« و مکران
از دریاساالران عثمانی به  این سفرنامه که در نیمۀ دوم این قرن نوشته شده، ماجرای سفر یکی

زمان با فرمانروایی شاه تهماسب اول صفوی در کند که همنام سیدی علی کاتبی را روایت می
ایران، از طرف دولت عثمانی مأموریت یافت فرماندهی نیروی دریایی این کشور را در دریای 

به « کیچ و مکران»نام فارس بر عهده گیرد. کاتبی در این سفرنامه، سرنخی از جایسرخ و خلیج
کیچ و »های تاریخی مبنی بر وجود یک ناحیه به نام تواند گزارش نقشهدست داده که می

( هنگام گزارش عبورش از مناطق 50: 1355در ایالت مکران را تأیید کند. کاتبی )« مکران
کیچ »یا همان « کیچی مکران»فارس به سمت مکران، از وجود یک ناحیه به نام ساحلی خلیج

دو سه روزی بدین منوال دریا »است: در ایالت مکران گزارش داده و در این باب نوشته« مکران
براساس این روایت که یک «. را پیمودیم. باألخره به کیچی مکران از والیت مکران رسیدیم

                                                           

1. Guillaume Delisle. 
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است و مطالعۀ میدانی و مبتنی بر مشاهدۀ مستقیم نویسنده بوده، مکران نام این والیت بوده
در ذیل آن قرار گرفته و یکی از نواحی این والیت « کیچ و مکران»یا همان « یچی مکرانک»

است. نکتۀ جالب توجه اینکه امروزه در پاکستان، برخی از مردمان بومی از تعبیر معرفی شده
حیدر کنند )مصاحبۀ نویسندگان با غالمبرای اطالق به شهر کیچ استفاده می« کیچ و مکران»

به « کیچ و مکران»نام تواند حاکی از استمرار جای( که این نکته می27/7/1400باز، دالوری، سر
 مثابۀ نام دیگر شهر کیچ در حافظۀ تاریخی مردمان بومی آن ناحیه باشد.

 

 . نتیجه4
های مرتبط با ایالت مکران بود که در بسیاری از منابع تاریخی و نامیکی از جای« کیچ و مکران»

ویژه در منابع دورۀ صفوی، هنگام اشاره به تحوالت ن هفتم تا دوازدهم قمری، بهجغرافیاییِ قر
شد. این نام از ترکیب نام دو واحد جغرافیایی کیچ به عنوان یکی از ناحیۀ مکران، بدان اشاره می

است. واکاوی ابعاد تاریخی و شهرهای مکران و مکران به عنوان نام این ایالت به وجود آمده
نام حاکی از آن است که اهمیت سیاسی و ارتباطی شهر کیچ در ایالت مکران ی این جایجغرافیای

های نخستین تا میانۀ اسالمی، باعث شد تا برای اولین بار در منابع تاریخی و جغرافیایی طی سده
به « کیچ و مکران»نام قرن هفتم و هشتم، بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد شود و از جای

نام در منابع تاریخی و جغرافیایی بۀ نام دیگر ایالت مکران استفاده شود. استفاده از این جایمثا
های مختلف روایات تری در گونهتنها از بین نرفت، بلکه کاربرد بیشتر و متداولقرون بعد نه

 های نهم تا دوازدهم )تا پایان دورۀ صفوی( پیدا کرد. کاربردتاریخی و جغرافیایی طی سده
ای ای از منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی به گونهدر مجموعه« کیچ و مکران»نام جای

پیش رفت که ضمن استمرار و تداوم معنای ایالتی آن به عنوان نام دیگر ایالت مکران، یک 
تحول در معنای جغرافیایی آن نیز شکل گرفت که براساس گزارش میدانی سیدی علی کاتبی در 

های تاریخی قرون دهم تا دوازدهم )شانزدهم تا هجدهم میالدی( و تعدادی از نقشهقرن دهم، 
نام یک ناحیه در ایالت « کیچ و مکران»همچنین استناد به حافظۀ تاریخی بومیان امروزی، 

 رسد منظور از آن همان شهر کیچ باشد.است که به نظر میمکران بوده
پژوهشگران، این تداوم و تحول در معنای جغرافیایی شود ها، پیشنهاد میبر مبنای این یافته

های ویژه فرایند تصحیح نسخههای تحقیقاتی خود، بهرا در فعالیت« کیچ و مکران»نام جای
که در تعداد زیادی از آثار دست اول تاریخی که در آن طوریخطی، مورد توجه قرار دهند، به

است، مصححان در الت مکران بازتاب یافتهبه معنای نام دیگر ای« کیچ و مکران»نام جای
فهرست اَعالم جغرافیایی پایان کتاب، نام ناحیۀ کیچ و همچنین نام ناحیۀ مکران را مجزا و 

کند که این دو، نام دو ناحیۀ اند که این جداسازی، برای خواننده این امر را متبادر میمستقل آورده
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اشاره شد، « کیچ و مکران»نام در بحث تداوم جای گونه کهاست، اما همانجدا در متن ذکر شده
 است.این نام، یک واحد جغرافیایی مستقل و همچنین نام دیگر ایالت مکران بوده
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