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 دكتر اشرف السادات باقري
بنياد دايرئ المعارف اسالمي

جغرافيای  تاريخی رودان

 چكيده
مطالعات تاريخي مبنايي براي شناخت وضع موجود 

شهرهاست. تحقيق و بررسي جغرافياي تاريخي شهر، يعني 
مطالعه و آگاهي از چگونگي تكامل و شكل گيري شهر در طي 

زمان براي شناخت وضعيت امروز شهر، برنامه ريزي و آينده نگري، 
امري ضروري  است. جغرافياي تاريخي تجديد بناي جغرافياي يك مكان 

در دوره گذشته، بازسازي و بازنمود محيط جغرافيايي و مسائل فضايي 
مكاني براساس شــناخت توان ها و امكانات منطقه براي تحليل الگوها 
و فرايند هاي فعلي اســت. در منابع جغرافيايي به دو مكان با نام رودان 
يكي در استان كرمان )رفسنجان( و ديگري در استان هرمزگان اشاره 
شده است. بنا به مستندات تاريخي رودان كرمان )رفسنجان( تحت تأثير 
عوامل طبيعي و انساني در طي تاريخ از بين رفته است. مطالعة جغرافياي 
تاريخي ناحية رودان، ما را با ابهامات و چالش هايي روبه رو مي كند نظير 
اينكه »آيا وقتي جغرافي دانان قديم در منابع سدة دوم و سوم از رودان 
صحبت مي كنند، منظور همين رودان فعلي است؟ موقعيت و محدودة 
جغرافيايي رودان قديم و رودان جديد كجاست؟« سؤاالت مطرح شده 
عبارت اند از اينكه: »آيا درگذشته هاي دور، رودان يك ناحية جغرافيايي 
بزرگ را شامل مي شد؟ آيا پيوندي بين اين دو مكان جغرافيايي وجود 
دارد؟ عوامل پيوستگي اين دو ناحية جغرافيايي چيست؟ روش مطالعة 
استنادي- كتابخانه اي و نوع تحقيق توصيفي- تحليلي است. نتايج نشان 
مي دهد كه دو رودان در گذشته هاي دور اشتراكات و پيوند جغرافيايي 
داشتند و جزء يك محدودة جغرافيايي واحد يعني مغستان، ايالت كرمان 

يا فارس بودند. 
كليد واژه ها: جغرافياي تاريخي، رودان، كرمان، هرمزگان، رفسنجان

مقدمه
گرچه دربارة رودان تحقيقات و مطالعات بسياري انجام شده است، 
ليكن در برخي منابع و پيشينة تحقيق سردرگمي هايي مشاهده مي شود. 
قديمي ترين آثار كه به رودان، توابع مربوط به آن، كوه ها و قوم بارز 
اشاره كرده اند كتاب هاي جغرافي دانان اسالمي سدة سوم است. عالوه 
در  پاريزي  باستاني  و  فارس  آن ها سديد السلطنه در كتاب خليج  بر 
كتاب وادي هفت  واد و مقالة »بزركوه« نيز به خاستگاه و ويژگي قوم 
بارز پرداخته اند. همچنين معتمدي در كتاب رودان، بهشت جنوب به 
توصيف ويژگي  تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي رودان پرداخته است. در 
اين مقاله براساس شواهد و مدارك تاريخي با توجه به برخي معيارهاي 
جغرافيايي طبيعي و انساني، از جمله موقعيت جغرافيايي، ويژگي طبيعي 
نظير جريان رودها، وجود رشته كوه ها، مالك هاي جغرافياي انساني، نظير 
وجه تسميه، مهاجرت، كوچ عشاير، فشار حاكمان و رويدادهاي تاريخي، 
ايالت و گويش مشترك، تالش مي شود اشتراكات و افتراقات اين دو 
رودان را بيابيم و به پيوند اين دو واحد جغرافيايي پي ببريم. رودان در 
گذشته منطقة تاريخي وسيعي را شامل مي شده است كه عوامل مختلف 
انساني و طبيعي، نظير خشكي و كويري بودن منطقه، وجود ريگ هاي 
روان، مجاورت جغرافيايي، واقع شدن در مسيرهاي تجاري و كارواني، 
تاخت و تاز اقوام مختلف، فشار حاكمان، اقتضاي زندگي ايلي- عشيره اي، 
ييالق و قشالق  و حركت به دنبال دام باعث مهاجرت افراد اين منطقه 
به نواحي اطراف از جمله سواحل خليج فارس و هرمزگان شده است. 
نتايج نشان مي دهد كه اين دو رودان در گذشته هاي دور تحت تابعيت 

جغرافياي تاريخي
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يك اقليم يا ايالت بوده و قرابت جغرافيايي- تاريخي و مراودات فرهنگي 
و تجاري داشته اند. وجود اسامي مشترك مانند رودان، جبال بارز، شهر 
بارز و شهر دهبارز، ايالت و قبايل و گويش هاي مشابه، اتحاد وحدت 

جغرافيايي اين دو رودان را نشان مي دهد.
روش مطالعه استنادي- كتابخانه اي و نوع تحقيق، توصيفي تحليلي 
است. مطالعه با استفاده از منابع و مدارك قديم و جديد، انجام شده 

است. 

 موقعيت و محدودة جغرافيايي 
به مركزيت  امروزه شهري در شمال شرق استان هرمزگان  رودان، 
و  كرمان(  )استان  كهنوج  شهرستان  به  شمال  از  كه  است  دهبارز 
حاجي آباد، از شرق به شهرستان منوجان )استان كرمان(، از غرب به 
شهرستان بندرعباس و از جنوب به شهرستان ميناب محدود مي شود 
)اطلس جامع گيتا شناسي، 1387: 30-29(. رودان رفسنجان در استان 
كرمان، يعني شمال غرب رفسنجان، در محل فعلي روستاي شهر آباد 
و ملك آباد و در مسير جادة ابريشم قرار داشته كه در زير طوفان شن 
مدفون شده و از بين رفته است )سمرقندي، 1353: 269-268؛ باستاني 
پاريزي، 1365، ج نخست: 27؛ بهرامي احمدي، 1371: 35، 40 و 72؛ 

عبداللهي نيا، 1384: 67 و 70(.

 پيشينة تاريخي
آثار تاريخي منطقة رودان حكايت از قدمت سكونت در رودان از ادوار 
پيش از تاريخ دارد. سنگ نگاره اي به خطوط ميخي و هيروگليف در 
فاصلة 15 كيلومتري شمال شهر رودان وجود دارد كه قدمت آن را 
به پيش از حكومت هخامنشيان )550 تا 330 ق م( نسبت داده اند. از 
مهم ترين اين آثار چند قلعه و تپة باستاني است كه قدمت برخي از آن ها 
به پيش از اسالم برمي گردد )معتمدي، 1380: 101-97 و 105-103؛ 
پازوكي طرودي و شادمهر،1384: 442؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي ها، ج 

.)20-21 :1362 ،123
اهميتي  تاريخي  ادوار مختلف  تعيين حدود مناطق جغرافيايي در 
ويژه دارد و مرزبندي  هاي سياسي- جغرافيايي گاه بر اتفاقات تاريخي 
اثر گذارده است. در گذشته هاي دور، اين دو رودان زماني جزء منطقة 
وسيع تري به نام مغستان يا هرمز باستاني يا كهنه، منطقه اي در دهانة 
رود  آناميس )رود ميناب امروزي( بودند. گستردگي منطقه در آن زمان 
شامل مناطقي از كرمان تا قسمت هاي دريايي، يعني تا جنوب و جنوب 
غربي بود. اين مناطق تحت كنترل ملوك هرموز )حك. قرون سوم تا 
دهم( قرار داشت. آب و هواي قسمت هاي شمالي مغستان )كه آن را 
در محل رودان فعلي ذكر كرده اند( تا حدود زيادي مساعد بود. به اين 
دليل ملوك هرمز و تجار معتبر، تابستان را در آنجا به سر مي بردند. 
)اقبال آشتياني، 1368: 44؛ فلور، 1367: 209-206؛ صداقتي، 1391: 

 .)87-96 
عشاير ايل جبال بارز در ناحية جبال بارز زندگي مي كنند. جبال بارز، 
شامل ارتفاعاتي از توابع شهرستان جيرفت كرمان، از شمال به جنوب 
امتداد دارد و شهرستان هاي بم و جيرفت در قسمت شمال و جنوب 
آن قرار گرفته اند. پس از آنكه انوشيروان، قوم كوهستاني موسوم به 
بارز )اقوام همين ناحية كوهستاني نزديك كرمان( را به اطاعت درآورد، 
بازماندگان آن ها را به قسمت هاي مختلف كشور انتقال داد و به آن ها 

مسكن اعطا كرد. ابن  اثير نيز كه بيشتر مطالب اين عهد خود را از طبري 
گرفته است، يادآوري مي كند كه انوشيروان حدود مملكت را تا سند، 
زابلستان و طخارستان رساند و با قوم بارز جنگ ها كرد و بقاياي آن ها را 
از محل سكونتشان كوچ داد، كه در آن حدود، كوهستان ُقفص مركب 
از هفت )كوه بند( نودا، از آن جمله كوهستان بارز كه ساكنان آن جمعي 
از عشاير بيابانگرد بودند كه به شماره نمي آمدند و از حيث كثرت و 
خشونتي كه داشتند كسي نمي توانست بر آن ها چيره شود و نابودشان 
كند. مردم آن در تمام ايام بني اميه همچنان زردشتي مانده بودند و در 
زمان بني عباس با وجود اسالم آوردن همچنان منكر بودند تا زمان تسلط 
يعقوب ليث كه رؤسا و پادشاهان آنان اسير شدند و كوهستان از وجود 
بيابان گردان پاك شد )طبري، ج2، :1387 180؛ فرمانفرما، 1380 : 56(. 
براساس نوشته هاي اصطخري، ابن حوقل و بالذري، مهاجران زرتشتي به 
كوه هاي جبال بارز و مناطق كوهستاني اطراف پناهنده شدند و سپس 
به جنوب مهاجرت كردند. ناحية رودان يكي از محدوده هاي سكونت و 
زندگي قوم معروف بارز از جمله طوايف و تيره هاي ساكن حاشيه جنوبي 
كرمان به شمار مي رود و پس از پراكنده شدن، گروه هايي از آن ها در اين 
محدوده ساكن شدند )اصطخري، 1927: 126؛ ابن حوقل، 1938: 280؛ 
بالذري1866: 392-391(، از اين روست كه نام دهبارز، مركز شهرستان 
رودان امروزي در استان هرمزگان از همين قوم گرفته شده است، يعني 
در واقع اين دو مكان جغرافيايي منشأ ايالتي يكسان و مشتركي دارند. 
قبل از اسالم، دين مردم ناحيه وسيع رودان كه بين واليت كرمان و 
فارس قرار داشت، زردتشتي بود. بزرگاني به اين ناحيه آمدند و مردم را به 
اسالم دعوت كردند، از جمله عبداهلل بن اسحاق كه در زمان مستعين در 
قرن دوم به اين ناحيه آمد، در رودان با خوارج جنگيد و همراه محمد بن 
عبداهلل بن طاهر مردم رودان را به اسالم دعوت كرد )يعقوبي، ج2، بي تا: 
598؛ خطيب، 1330: 158، پانويس1(. در منابع معتبر از فتح جيرفت 
و نواحي ميان آن تا هرمز كه رودان نيز از توابع آن ها به شمار مي رفت. 
سخن رفته است. اين مناطق در سال هاي خالفت عثمان و به دست 

مجاشع بن مسعود فتح شده بود )بالذري، 1866: 391-392(.
در دورة اسالمي رودان شهري در مرز پارس و اسپاهان )حدود العالم، 
1340: 136(، ركن شرقي اقليم پارس يا حد فاصل كرمان و فارس 
)ابن بلخي، 1374: 121( و به عنوان ناحيه يا شهري بزرگ، مستحكم و 
تسخير ناپذير با آبادي هاي متصل به هم وصف شده )اصطخري، 1927: 
ابن حوقل، 1938: 280؛ حدود العالم، 1340: 136-104( كه   ،126
داراي قلعه اي محكم و استوار، هشت دروازه، مسجد جامع و قنات بود كه 
اسكافيان )پيروان محمد بن عبداهلل اسكافي( و معتزله در آن ساكن بودند 
)مقدسي، 1877:  438، 443(. رودان در سدة ششم از لحاظ آباداني و 
بزرگي با ابرقوه برابري مي كرده است )ادريسي، ج1، 1409: 431-427(؛ 
شهري كه منبر داشت و در آن خطبه مي خواندند و نماز جمعه برگزار 
مي شد )دمشقي، 1865: 176(، ياقوت حموي از قول اصطخري آن را 
ناحيه اي به طول شصت فرسخ )360 كيلومتر( )اصطخري، 1927: 98، 
ياقوت حمودي، 1866: ذيل موضوع( ذكر كرده است. در نتيجه با توجه 
به وسعت و گستردگي ناحية رودان مي توان دو رودان )رفسنجان كرمان 

و هرمزگان( را تقريبًا نواحي مجاور يا خيلي نزديك به هم دانست.
رودان گاهي تابع ايالت كرمان و گاهي تابع ايالت فارس بود. نام رودان، 
حداقل از قرن چهارم در منابع به عنوان يكي از توابع واليت كرمان آمده 
)ابن حوقل، 1938: 263 و 280؛ مقدسي،1877: 438-437؛  است 
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ياقوت حموي، 1866: ذيل موضوع(. واليت كرمان از طرف جنوب تا 
كناره هاي تنگة هرمز و درياي عمان گسترش داشت كه ابن حوقل و 
ابن فقيه حدود آن را اين گونه بيان كردند: شرق آن، متصل به سرزمين 
به  مكران و غرب آن، واليت فارس، شمال آن، خراسان و جنوبش 
درياي فارس منتهي مي شد )ابن حوقل، 1938 : 266؛ قزويني، 1998: 
247(. در حقيقت قسمت اعظم استان هرمزگان و به عبارتي رودان 

امروزي نيز، جزء ايالت كرمان به حساب مي آمد. 
ظاهراً در نيمة اول قرن چهارم در تقسيمات سياسي حكومت آل بويه 
اين واليت از كرمان جدا و به ايالت فارس ملحق شد )اصطخري،1927: 
اما در دوران حكومت آلب ارسالن سلجوقي  101؛ مقدسي، همان(. 
)465-455( كه ايالت كرمان به قاُورد )466-442( سپرده شد، بار 
ديگر رودان به تابعيت ايالت كرمان درآمد )ابن بلخي، 1374: 121؛ 
عبداللهي نيا، 1384: 67-66(. در سال 583 ق لشكر  ُغز به كرمان 
و رودان تسلط يافتند و در زمان حكومت تركان بر كرمان در سال 
اشراف  و  رفت  پيش   كرمان  سرحد  تا  سلطان جالل الدين  ق   683
كرمان، رودان را به وي تفويض كردند )ابن بلخي، 1374: 121؛ شاه 
بلخي، قسم دوم، 1373: 699-698، منشي كرماني، 1362:  18، 55 
و 59(. در سال 713 ق جنگ سختي در رودان اتفاق افتاد كه مردم 
بسياري كشته شدند و بسياري نيز از ديار خود به اطراف گريختند 
آل  حكومت  دورة  در   .)370 1380: )فرمانفرما،  بازنگشتند  ديگر  و 
مظفر، سپاه محمد مظفر مبارز الدين در سال 741 بر كرمان و رودان 
تاريخ شاهي، 1355: 66؛  ناشناخته،  ) مؤلف  رفسنجان مسلط شد 
باستاني پاريزي، ج نخست، 1365: 96(. نام رودان همچنان تا قرن 
هشتم به عنوان يكي از واليات كرمان در منابع آمده است، اما ظاهراً 
جنگ بين امير مبارز الدين محمد مظفر )حك: 765-713( با يكي از 
ياغيان در سال 746 ق در اين منطقه )حافظ ابرو، ج1، 1375: 174( 
آل  از شاهان  منصور )حك: 793-795(  تاز شاه  و  تاخت  به ويژه  و 
مظفر )باسورث1، 1996: 264( در حدود سال 794 ق ويراني واليت 
را در پي داشت )كتبي، 1364: 132؛ حافظ ابرو، 1375 : ج3، 125؛ 
مستوفي بافقي، ج1، 1385: 156(. از آنجا كه آباداني شهرهاي بياباني 
به تأمين امنيت راه هاي بازرگاني وابسته بود و به دليل هجوم اقوام از 
اطراف از جمله قوم بلوچ، هر روز از كاروان هاي تجاري كه راهي فارس، 
سيستان و سپاهان بودند و از رودان مي گذشتند و چهرة تجاري به 
شهر مي دادند، كاسته شد و اين ركود به تدريج موجب كاهش جمعيت 
و انحطاط رودان شد كه زوال آن تقريبًا از قرن پنجم شروع شده بود 

)عبداللهي نيا، 1384: 60(.
همچنين از نظر جغرافيايي، رودان رفسنجان در منطقة خشك و 
از سمت شمال،  ناحيه  و سراسر  آن  اطراف  كه  داشت  قرار  كويري 
شرق و شمال غربي را تپه هاي ريگ روان فرا گرفته بود. حركت و  
جابه جايي اين تپه هاي ريگ روان تحت تأثير بادهاي شديد پاييز و بهار 
شهر را تهديد مي كرد. از سدة هفتم به بعد اين عامل باعث افول شهر 
و كاهش جمعيت شد كه تا قرن دهم ادامه يافت. مردم كه از حركت 
اين ريگ ها به ستوه آمده بودند به تدريج آنجا را ترك و به نقاط ديگر 
كوچ كردند. احتمااًل طوفان كم سابقة ريگ  روان، قسمت عمدة شهر را 
پوشاند و در خود مدفون كرد. بدين ترتيب شهر رودان )رفسنجان( از 
قرن نهم و دهم هجري در اثر پيشروي شن هاي روان به مرور از صفحة 
تاريخ محو شد )بهرامي احمدي، 1371: 59 و 73-72(. بنابراين به 

نظر مي رسد عوامل طبيعي )حركت ريگ هاي روان( در كنار عوامل 
انساني چون جنگل ها، تهاجمات، غارتگري ها و رويداد هاي تاريخي، 
بزرگ ترين علت ناپايداري و مهم ترين عامل زوال رودان رفسنجان بوده 
است كه موجب از بين رفتن آن و مهاجرت مردم شد )عبداللهي نيا، 

1384: 114 و 175-176(.

با استناد به تأليفات مختلف مربوط به تاريخ ايران در قرن هشتم كه 
از رودان كرمان )رفسنجان( ياد كرده اند )معلم يزدي، 1326: 226؛ 
كتبي، 1364: 46, 64 و 132؛ حافظ ابرو، ج1، 1375: 160، 244، 
265 و 479 ؛ همو،ج2: 1380: 300؛ ج3، 163و 179؛  نطنزی،1383: 
147؛ سمرقندی، ج1، 1353: 227 و 292؛ خواندمير، ج3، 1333: 
289( از قرن دهم به بعد نامی از رودان  رفسنجان در منابع نمی يابيم. 
مردم  باقی   ، روان  زير ريگ های  رودان  از مدفون شدن  بعد  احتمااًل 
و طوايف  عشاير  يا  تجارت  به خاطر  تجار  از جمله  رفسنجان  رودان 
نامناسب منطقة  يا شرايط طبيعی  برای دام  در جست وجوی مرتع 
خشک و کويری به نواحی اطراف مهاجرت کردند و در آن جا ساکن 
شدند. گرچه رودان رفسنجان تخريب شد و از بين رفت، ولی واژه های 
واليت، بلوک و ناحيه يعنی منطقة رودان که شامل رودان هرمزگان 
هم می شد بخش وسيعی را در بر می گرفت، چرا که  از رودان تحت 
عنوان بلوك و ناحيه هم نام برده شده است )كيهان، ج دوم،1311: 

234؛ شوارتس،1372: 245(.
چند سال پس از سقوط صفويان در گيرودار تاخت و تاز افاغنه در 
ايران، از رودان در گزارش های کارکنان شرکت هند شرقی هلند ياد 
شده است. طبق اين گزارش ها، در سال 1140 واليت رودان با هجوم 
لشکر افغان مورد تاراج قرار گرفت و همچون ديگر نواحی آن حدود، 
به فروش  بندرعباس  و در  بردگی درآمدند  به  اهالی آن  از  بسياری 
گذاشته شدند )فلور،1367: 48، 58،60، 116، 121و130(. در واقع، 
بقايای واليت رودان که رودان هرمزگان را شامل می شده، پابرجا بوده 

است.

منطقة  همراه  به  رودان  واليت   ،)1210-1343( قاجاريه  دورة  در 
احمدی، در مجموع يکی از بلوکات الرستان فارس به حساب مي آمد. 
در سال 1226 که بندرعباس و آبادی های اطراف آن به سلطان مسقط 
آمد.  فراهم  نيز  از الرستان  اجاره داده شد، زمينة جدايی رودان  به 
بيشتر،  پرداخت هزينة  با  بندرعباس  بعد، حاکم عرب  در سال های 
اوايل  تا  اين وضع  کرد.  قلمرو خود ضميمه  به  را  احمدی  و  رودان 
در 1270 که  اما  داشت.  ادامه  ناصرالدين شاه )1264-1313(  دورة 
اهالی شيراز اجاره  از  به تاجری  را  اين مناطق  ايران خواست  دولت 
در  که  درگرفت  جنگی  ايران  دولت  و  مسقط  سلطان  ميان  دهد، 
نتيجة آن، اعراب مسقطی از اين مناطق اخراج و بار ديگر رودان و 
احمدی به الرستان الحاق شد. در نزاع بين طرفين، قلعة ُکميز رودان 
که اعراب مسقطی در آن پناه گرفته بودند، ويران شد )خورموجی، 
1344، 131 و 136-134؛حسينی فسايی، ج1382،1: 801-804(. 
عبداهلل خان، پسر سردار ايرواني محمد حسن خان در 1270 به دستور 
ناصرالدين شاه، سپاهي به فرماندهي امام علي خان و كمك رضاقلي خان 
به رودان گسيل داشت و آن جا را تسخير كرد )احمدي كرماني،1371 
:96(.  در آن سال ها، بلوک رودان و احمدی شامل 21 آبادی بود که 
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بر مسير يکی از راه های مواصالتی بندرعباس به شهرهای ايالت کرمان 
واقع بود )آبوت2 ،1855: 54؛ اسميت3، 1867: 233- 231؛ حسينی 
فسايی، ج2، 1382: 1349-1348(. سپس رودان در 1291ش جزء 
متصرفات ميرزامحمد فسائي شد )حسيني فسائي، ج 1، 784:1382(.

رودان در تقسيمات كشوري 1316 با نام دهستان رودان احمدي 
در 1323جزء  و  داشت  قرار  عباسي  و شهرستان  جنوب  استان  در 
استان هشتم بندرعباس در بخش ميناب بود )ايران، قانون تقسيمات 
كشوري 1316: 5 و7؛ جغرافيا و اسامي دهات كشور، ج 1329،2: 
بلوكي در واليت فارس  402 و 411(  و در 1325 رودان احمدي 
بود )كيهان، ج2، 1311: 236(. سديدالسلطنه در اين باره آورده است: 
»احمدی و رودان سابقًا جزء بندرعباس بوده است که در روزگار وی به 
همراه سبعه جات ضميمة فارس و جزو تيول قوام الملک گرديد.« )ص 
246(. بلوک رودان و احمدی تا اواخر دورة رضاخان پهلوی همچنين 
جزئی از استان فارس به شمار می رفت )سديدالسلطنه کبابی، 1363: 
588-577(. و در سال هاي 1345 و 1355ش رودان  دهستاني در 
استان فرمانداري كل ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس به حساب 
مي آمد. )ايران، وزارت كشور، تقسيمات كشوري 1355: 27، اصالح 
عربانی،1345: 484(. در تقسيمات كشوری آن زمان بيشترين گسترة 
استان هرمزگان تا سال 1345 در محدودة استان کرمان قرار داشت. 
در سال 1346 هرمزگان از استان کرمان جدا شد. رودان در 1365 
دهستاني در بخش رودان احمدي در شهرستان ميناب و تابع استان 
هرمزگان بود )ايران، فهرست واحدهاي تقسيمات كشوري 1365: 20؛ 
رزم آرا، 1355: 128(. با توجه به اوضاع سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 
همچنين گسترة جغرافيايی و افزايش ميزان جمعيت، رودان در اسفند 
1368 با مركزيت شهر دهبارز به شهرستان تبديل شد )ايران، وزارت 
كشور، نشرية تاريخ تأسيس عناصر و تقسيمات كشوري 1382: ذيل 
»استان هرمزگان«؛ فرهنگ جغرافيايی آبادی های استان هرمزگان، 
ج6، 5:1383(. با ايجاد تغييرات جديد در دو دهة اخير، اين شهرستان 
اينک متشکل از چهار بخش و نيز سه شهر دهبارز، بيکاه و زيارتعلی 
است )وزارت كشور، نشرية تاريخ تأسيس شهرها، 1390: ذيل »استان 

هرمزگان(.
نگرفتن،  آرام  همسايگان،  کردن  رفت و آمد  معناي  به  رودان 
جست وجو کردن زمين برای آب و علف به منظور فرود آمدن در آن 
و  ويژگی عشايری  به  مفهوم  اين  واژه(.  ذيل  )دهخدا، 1377:  است 
تجارت رودان اشاره می کند، چرا  که  بيشتر جمعيت  رودان ايالت و 
عشاير کوچ رو بودند که به دنبال دام خود و در جست وجوی مرتع به 
ييالق و قشالق می پرداختند. رودان در فصل زمستان يکی از مناطق 
قشالق برای عشاير کوچنده از استان کرمان بوده و هر ساله عشاير 
پهنه های وسيعی از اين منطقه را به عنوان قشالق تحت قلمرو خود 
دارند. عشاير کوچ رو شامل طوايف و تيره های سليمانی، آينه ای، جبال 
بارزی، لری، بلوچ، غربا، کوهشاهی، مهنی، کمانچی، سنجری، نوشادی، 
کوچی و  قتلو هستند و از مناطق ييالقی بردسير، جيرفت و بافت 
کرمان به مناطق قشالقی و گرمسيری رودان استان هرمزگان کوچ 
عمودی دارند. هم چنين رودان محل قشالق ايل عرب از ايالت خمسة 
فارس است. چادرنشينان ايل عرب نيز بخشي از فصول سرد سال را 
در رودان مي گذرانند. رودان در طول تاريخ گذرگاه قبايل مختلف از 
سواحل خليج فارس به سوی فالت داخلی به ويژه کرمان بود )حسينی 

؛    36 ،33  :1375 ، دوموريني  1578-1576؛  ج2، 1382:  فسائى، 
فرهنگ آباديهای استان هرمزگان شهرستان رودان، ج6 ،1383: 20؛ 
مركز آمار ايران، نتايج سرشماري اجتماعيـ  اقتصادي عشاير كوچندة 

كل كشور ، 1377: 160(.
امروزه در شهرستان رودان هرمزگان، ايالت جبال بارزي، رائيني، 
و طوايف مستقل ساالري،  َغربا  مهني، كماچي سنجري، پشتكوهي 
لوَرك و سبزي بلوچ زندگي مي كنند. وجود قبايل مشترک از جمله 
لورک، مهنی، کوهشاهی،  لری کوه پنجی،  قرائی، کماچی سنجری، 
رائينی، عرب بدوئی، غربا، بلوچ، بوجاقچی، افشار، اميری کوه ينجی، 
نيز نشان  ساالری و پشتکوهی در رودان هرمزگان و استان کرمان 
می دهد که ايالت رودان کرمان )رفسنجان( به نواحی ساحلی خيلج 
فارس و رودان هرمزگان ييالق و قشالق داشته اند و اين مالک يعنی 
ييالق و قشالق و کوچ عشاير پيوند جغرافيايی و فرهنگی اين دو رودان 

را اثبات می کند )مرکز آمار ايران، نتايج سرشماری اقتصادی اجتماعی 
عشاير1377: همان جا، ستوده،1385: 38، 49، 84، 97، 123، 239، 

271، 272، 335، 349، 360، 407، 416، 441، 444 و480(. 
همچنين از حدود هزارة سوم قبل از ميالد ميان شهرهای کويری و 
سواحل خليج فارس ارتباط بازرگانی وجود داشت. عامل اصلی رونق 
رودان رفسنجان در گذشته نيز تجارت، واقع شدن در گذر راه ها و 
مسيرهای کاروان رو بود. ناحية رودان  در روزگار باستان در مسير دو 
جادة مهم الجورد )جادة ادويه( و ابريشم قرار داشت و رونق اقتصادی 
آن مديون اين موقعيت جاده ای بود. جادة انحرافی ابريشم از مرکز 
ايران تا خليج فارس امتداد داشت و جادة  الجورد يکی از مهم ترين 
مسير های حمل و نقل کاال و جايگاهی برای مبادالت تمدنی و فرهنگی 
محسوب می شد که بلخ و سيستان را به  هم متصل می کرد و تا فارس 
ادامه داشت )بهرامی احمدی،1371: 14-13و 66-65؛ عبداللهی نيا، 
1384: 58،8(. در حقيقت، رودان در طول تاريخ در محل تالقی راه 
مواصالتی سه واليت فارس، کرمان و يزد  )ابن بلخی، 1374: 161؛ 

رودان در سدة ششم از لحاظ آباداني و 
بزرگي با ابرقوه برابري مي كرده است؛ 
شهري كه منبر داشت و در آن خطبه 

مي خواندند و نماز جمعه برگزار مي شد. 
ياقوت حموي از قول اصطخري آن را 
ناحيه اي به طول شصت فرسخ )360 
كيلومتر( ذكر كرده است. در نتيجه 

با توجه به وسعت و گستردگي ناحية 
رودان مي توان دو رودان )رفسنجان 
كرمان و هرمزگان( را تقريبًا نواحي 

مجاور يا خيلي نزديك به هم دانست
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رزم آرا، 1355: 74( در مسير تجاری بين ايالت کرمان و مراکز تجاری 
خليج فارس بر سر راه های کرمان، سيستان و بلوچستان و يزد قرار 
كرمان،  در  غز  و  سلجوقيان  مقدمة  پاريزی،  )باستانی  است  داشته 
1365: 12؛ اسميت3، 1867: 233- 231 ؛ عبداللهی نيا، 1384: 24(.

همچنين َجغين در بخش مرکزی شهرستان رودان هرمزگان واقع 
در کنار رودخانة رودان، بَِرنطين)برنتين( کنار رودخانة ميناب )جعفری، 
در  تاريخی  مکان  سه  )کومين(  ُکميز  و   ) 177و334  ج 3،1368: 
شهرستان رودان هرمزگان هستند که در مسير راه های بازرگانی هرموز 
کهنه به جيرفت واقع شده بودند و اقتصاد آن ها مبنی بر راهداری و 
تجارت بود که در گذشته قلعه هايی برای مراقبت از مسيرهای تجاری، 
امروزه   .)134 )خورموجی،ج2، 1344:   احداث شد  کميز  در  به ويژه 

شهرستان رودان هرمزگان نيز در مسير ارتباطي بندرعباس و ميناب 
به كهنوج و منوجان كرمان قرار گرفته است )اطلس راه هاي ايران، 
1374: 103 ـ 102( . ناحية رودان جزء  هرمز باستانی سپس  ايالت 
کرمان بوده است که ايالت کرمان منطقة وسيعی را تا خليج فارس در 
بر می گرفت. رودان امروزی نيز از سمت شمال و شرق با استان کرمان 
هم مرز و مجاور است بنابراين موقعيت جغرافيايی، تقسيمات اداری و 
ايالتی آن زمان، موقعيت مواصالتی و ارتباطات تجاری اين دو رودان 
نشانگر تحکيم پيوند و اتحاد جغرافيايی اين دو رودان در گذشته های 
دور است. طبق  اين شواهد احتمال اينکه اين دو رودان در يک ناحية 
واحد و وسيع )هرمزباستانی، ايالت کرمان يا واليت فارس( بوده باشند،  

تقويت می  شود.
نام رودان كه به آن رودكان نيز مي گفته اند، داللت بر وجود رودهاي 
بسيار در اين ناحيه نيز دارد. وجود رودخانه هاي مختلف ، سيل گير 
بودن منطقه و امكان طغيان سيل موجب اين گونه نام گذاري ها شده و 
نشانگر عصری از تاريخ است که در اين منطقه انديشة احترام به آب،  
پرستشگاه های متعدد از آناهيتا، ايزد آب، باران و فراوانی وجود داشته 
روُدن5   را  رودان  نيز  بومی  گويش  در   .)35 )عبداللهی،1384:  است 

می گويند که معنای آن همان رودان يا رودها و جمع رود است. رود 
رودان از جمله رودهای مهم اين ناحيه، تنها رود دائمي شهرستان 
رودان هرمزگان است که  از حوضة سريج ـ بندرعباس خليج فارس و 
درياي عمان به طول 40 كيلومتر از كوه سروستان در 84 كيلومتري 
شمال غرب كهنوج سرچشمه گرفته، در جهت شمال شرق به جنوب 
غرب در شهرستان رودان جريان دارد و به رود ميناب مي ريزد. رود 
به  و  دارد  رودان جريان  رود ديگری است که در شهرستان  جغين 
رود ميناب می پيوندد )فرهنگ جغرافيايي رودهاي كشور،ج4، 1384: 
232؛ جعفري، ج2،  1368: 242؛ معتمدی ،1380: 59(. از شعبه های 
رودخانة رودان، كندر، َبهاُدَرك، َسرُكَهنان، شور، رهبران و زوئيه است. 
عالوه بر رود، قنات  و چا ه ها از ديگر منابع آبي اين شهرستان هستند 
كه براي كشاورزي استفاده مي شوند )فرهنگ جغرافيايي آبادي ها، ج 
123، 1362: 88ـ  87(. رودان به برکت زمين حاصل خيز، برخورداري 
از طبيعتی سرسبز و آب فراوان رودخانه ای که از ميان آن می گذرد،  
از ديرباز مورد توجه بوده است و به همين دليل نيز مکان هاي زيستی 
در آن شکل گرفته اند، الف و نون نشان آبادانی و جايی است که آب و 

ميوة فراوان دارد )بهرامی احمدی،1371: 42(. 
از کهن  تغيير يافته ای  از طرفی پسوند»کان« ممکن است صورت 
به معنای قنات و کاريز باشد، چرا که از گذشته های دور در رودان، 
قنات های متعددی وجود داشت. همچنين برخی معتقدند »رودکان« 
ممكن است منسوب به رودی باشد که از کوه های معدن سرچشمه 
می گرفته است، همچنين  »کان«  اغلب  به معنای معدن نيز هست و 
احتمااًل به دليل وجود معادن متعدد، از جمله معدن فارياب، کروميت، 
گوگرد، منگنز، پنبة نسوز، آهن و نفت  که از گذشته در اين شهرستان 
نام به آن اطالق شده است )دهخدا،1377: ذيل  اين  وجود داشته، 
»کهن«؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي ها، ج 123، 1362: 17 و 88 ـ 87 
؛ فرهنگ جغرافيايی آبادی ها، ج، 6. 1383: 22؛ معتمدی، 1380: 

73-70؛ عبداللهي نيا،1384: 22(. 
عالوه بر اين دو رودان، »رودان« نام شهری کوچک در سيستان است 
که در بين راه َسراوان به ُبست واقع بود )اصطخری،1927: 238، 248؛ 
حدودالعالم،1340: 104(. »رودان« همچنين نام روستايی در واليت 

خوارزم است )ياقوت حموی،1866: ذيل موضوع(.

 نتيجه گيری 
مطالعة جغرافيای تاريخی مناطق و شهرها، امکان شناخت توان های 
بالقوه و بالفعل آن ها در گذشته را  به منظور احيا، برنامه ريزی و استفاده 
مطالعه، مالک های  اين  در  می کند.  فراهم  مکان ها  اين  پتانسيل  از 
طبيعی و انسانی نظير شرايط جغرافيايی و طبيعی ، آب و هوا، منابع 
و  ايالت  نام ها،  وجود  عشاير،  کوچ  مهاجرت،  مراتع،  کوه،  رود،  آب، 
يعنی  رودان،  اين دو  نشان می دهد که  رودان  گويش مشابه در دو 
رودان رفسنجان و رودان هرمزگان، به ويژه به دليل موقعيت جغرافيايی 
و  اتحاد  فرهنگی،  مراودات  تجاری،  ارتباطات  از ديرباز،  و مواصالتی 
پيوستگی جغرافيايی و تاريخی داشتند. شرايط نامناسب طبيعی و 
کويری، حرکت ريگ های روان و خشکی اقليم رودان رفسنجان موجب 
مهاجرت تدريجی مردم به اطراف و احتمااًل رودان هرمزگان شده است. 
هم چنين خصلت عشايری مردم، کوچ و ييالق –  قشالق عشاير کرمان 
به رودان نيز موجب سکونت تدريجی آن ها در رودان هرمزگان شده 

از طرفی پسوند »کان« ممکن است صورت 
تغيير يافته ای از کهن به معنای قنات و کاريز باشد، 
چرا که از گذشته های دور در رودان، قنات های 
متعددی وجود داشت. هم چنين برخی معتقدند 
»رودکان« ممكن است منسوب به رودی باشد 
که از کوه های معدن سرچشمه می گرفته است، 
هم چنين  »کان«  اغلب  به معنای معدن نيز هست 
و احتمااًل به دليل وجود معادن متعدد، از جمله 
معدن فارياب، کروميت، گوگرد، منگنز، پنبة نسوز، 
آهن و نفت  که از گذشته در اين شهرستان وجود 
داشته ، اين نام به آن اطالق شده است
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است. بنابراين شواهد و مدارک نشان می دهد که از گذشته های دور 
بين دو رودان پيوند جغرافيايی - تاريخی و فرهنگی وجود داشته است، 
به طوری که  اين دو رودان تحت تابعيت و تقسيمات اداری و ايالتی 

يک منطقه جغرافيايی هرمز باستانی، ايالت کرمان يا فارس بودند.
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