
 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهل و نهم

 حرکت اسکندر در جنوب بلوچستان
 

اند با بقایای شهرها، روستاها، کاروانسراها، اکثر اروپائیانی که در ایران سفر کرده      

اند. مواجه شده   و غیرقابل استفادههای باستانی خالی از سکنه  ها، باروها و قنات مساجد، برج 

شرقی در جنوب خراسان، کرمان و سیستان قرار دارند.  ا اغلب در مناطقهه این خراب

هیچکس به دقت هانتینگتون در مورد آنها مطالبی از خود به جای نگذاشته است. او در 

یک فصل کامل را به این اماکن اختصاص   1"کتاب قابل استفادۀ خود به نام "ضربان آسیا

ای تاریخی که از زمان اسکندر کبیر آغاز شده سعی در  ههداده است. او با استفاده از داد

اثبات آن دارد که در زمان ما حرکت یک ارتش بزرگ در مناطق بلوچستان غیرممکن  

ویسد که یک  نمی جان اندازد. سنت جان میای او مرا به یاد مطالب سنت هه باشد. نوشتمی

قشون    ند که در زمان حال حرکت یک کمی به راحتی تأیید   2راتروسفرمانده نظامی چون ک

آب و علف از هیلمند تا نرماشیر  بی  مناطق بیابانی  بارکش در این  ها و حیواناتبزرگ با فیل 

ند که سکنۀ  کمیای منطقه ثابت ههغیرممکن است. هانتینگتون با توجه به میزان خراب

جهانگردان    بود. او با استفاده از مطالب  تانی بسیار بیشتر از اکنونباس  هایسیستان در زمان 

سد که آب و هوای منطقۀ جنوب شرق ایران و جنوب غرب  رمی قدیم و جدید به این نتیجه 

های گذشته پیشرفت کرده است. او در بلوچستان تغییر کرده و خشکسالی نسبت به زمان 

های  فوت که میزان آب سال  2۵و    1۵ایوان طبیعی به ارتفاع  دو    سواحل دریاچۀ هامون به 

داد رسید. اما او هم اعتقاد دارد که خشکسالی منطقه بدون نظم بوده  گذشتۀ آن را نشان می 

 .های گذشته با ساحل ارتباط داشته استو کوه خوجا در وسط دریاچه، در زمان 

ایالت خراسان،    ۴بین    ت. خراسان ازترتیب بیان کرده اس هانتینگتون نظر خود را به این      

آذربایجان، کرمان و سیستان بیشتر از سایرین درگیر جنگ بوده اما اکنون سکنۀ بسیار  

های ترین ایالت ایران است جنگ زیادی دارد. پس از آن آذربایجان که اکنون پرجمعیت

ن نسبت به دو  های اندکی بوده اما اهالی آبسیاری به خود دیده است. سیستان درگیر جنگ 

ای هه خراب  داده ولی میزان  ها رخ فوق بسیار کمتر شده است. در کرمان کمترین جنگ  ایالت

باشد. این  می ترین ایالت بین آنها  باستانی آن بسیار بیشتر از سایر ایاالت بوده و کم جمعیت 

 هوائی   تغییرات آب و های غلط یا جنگ نبوده بلکه فقط به کاهش جمعیت به خاطر سیاست 
1.puls of Asia  The 

2.Krateros   پ م ٣21، درگذشت ٣٧٠از فرماندهان اسکندر در حمله به ایران و هند، تولد 
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 .منطقه بستگی دارد

های قدیم  کرمان در زمان  این نکته اشاره کرده و عقیده دارد که هم به  1بالنفورد     

های فعلی ایالت را به وجود آورده رسوبات آنها بیابان ای کوچک متعددی داشت که  هه دریاچ

 .هزار سال پیش جمعیت و مزارع بیشتری داشت 2ویسد که ایران نمیاست. بالنفورد 

که در   2شناس معروف آقای تیتزهفرضیه کار آسانی نیست. زمین صحت این بردن به پی      

  ویسدنمی ند. او  کمیشدت مخالفت النفورد به ب  داشته با نظریۀ  هائیشمالی ایران فعالیت مناطق 

های جز شرایط جغرافیائی دارد. در زمان  "اضمحالل کامأل مشخص ایران علل دیگری به 

 د اما باید توجه شمی زراعی کشور کشت    هایگذشته با فعالیت شدید کشاورزان بیشتر زمین 

 ".وجود داشت در ایران  متعددی شیرین  آب  ایهه ها و دریاچزمان جنگل  در آن  که داشت

ند. او عقیده دارد که  کمی توماشک هم به طور آشکار با نظریۀ هانتینگتون مخالفت      

  ند. توماشک با استفاده از شرایط گذشتۀکمیا ما را گمراه ههخراب گیری از روی ایننتیجه 

باشد. او با خاصی برخوردار می  یت نتایجی دست یافته که از اهم  ایران از تمامی جهات به 

جدید چنین   تحقیقاتی و علمی گذشته با مطالب عرب قرون مطالب جهانگردان مقایسۀ 

سزائی  منطقه در زندگی مردم نقش به  "در هزار سال اخیر شرایط جغرافیائی ویسدنمی

توان پیشرفت یا پسرفت  حل زندگی مردم میبازی کرده است. با توجه به آماری در مورد م

در روستای   ویسد که نمیگیری کرد. مثأل اصطخری سرزمین را اندازه  اجتماعی مردم این

و حاال پس از گذشت هزاران   ندردکمی خانواده زندگی  ٠٠۴ 4و در سقند 2٠٠ ٣خارانک

ند شرایط  کمینکته سند معتبری است که ثابت    سال تعداد اهالی آنها تغییری نکرده است. این

طبیعی در این منطقۀ خشک تفاوتی نکرده و زمین امکان غذا دادن به سکنۀ بیشتری را 

ها  با وجود خشکسالیهای کشاورزی زمین   توان ثابت کرد که ندارد. .... در چند منطقه می

و عدم توجه ایالت به طبیعت، با فعالیت شدید سکنه حتی بیشتر شده است. در مقابل در  

خشکسالی شده و   ها باعثافتاده است. تبخیر بالانقطاع آب  عکس آن اتفاق بعضی مناطق 

ناچیز شرایط جغرافیائی  باشد. تغییرات ود نتیجۀ چنین اتفاقی می شمی ائی که دیده ههخراب

سنج  هزار سال در مقایسه با عمر زمین بسیار ناچیز است اما در دید یک ناظر نکته   در طول

 ".حتی این تغییرات ناچیز هم محسوس است

سیاحان   هایگذشته با گزارشعرب قرونای جهانگردانهه نوشت توماشک با مقایسۀ      

  شرایط آب و هوائی در هزار سال  دهد کهمیراه کویری، نشان  1۴اروپائی سدۀ اخیر از 

  هزاره اتفاق   است. سفر مارکوپولو در این   یا الاقل تغییر بسیار اندکی داشته   ثابت بودهاخیر  

از کوه   پس روزه در کویر  ٨افتاده است. قبأل بیان کردم که با توجه به مطالب او از سفر 

طبس سفر کرده باشد. اگر او از مسیر دیگری سفر کرده و    ید از طریق بهاباد به بنان او با

بسیار بهتر از   2٠منطقه در قرن    روز هیچ اوآسی ندیده پس شرایط جغرافیائی  ٨در طول  

 . میالدی است 1٣قرن 
1.Blanford  شناس و  م، زمین 1٩٠۵ژوئن  2٣، درگذشت 1٨٣2اکتبر  ٧توماس بلنفورد، تولد ویلیام

 .عضویت گروه تحقیقات مرزی ایران و افغانستان انتخاب شدم به 1٨٧1جانورشناس انگلیسی که در سال 

2.Tietze  E.  شناس اطریشیم، زمین 1٩٣1، درگذشت 1٨۴۵امیل تیتزه، تولد 

٣ .Kharanak ۴ .Saghand 
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و  ود که آب شمی عرب چنین استنباط با استفاده از مطالب مارکو پولو و جهانگردان     

مانده  تر نشده است. مطالب باقی مناطق مرکزی ایران تغییری نکرده یا الاقل خراب هوای

رداند. به جرأت  گمی سال پیش باز  22٠٠نویسان زمان اسکندر کبیر ما را به از تاریخ 

باشند.  اله می س  22٠٠تر از ای شهرهای شرق ایران جوان هه رابخ میتوان گفت که تما می

با توجه به یکسان بودن شرایط آب و هوائی زمان اسکندر با زمان حال پس تخلیۀ شهرها  

 .و روستاها باید دلیل دیگری داشته باشد 

جای گذاشته که من در   ای از خود به هانتینگتون چنین تحقیقی را انجام داده و مقاله      

برند سر می   خشکی به مرکزی در حال  مناطق آسیای  مطالب باال از آن استفاده کردم. اینکه

این   موضوع جدیدی نبوده و تمامی دانشمندان به آن اذعان دارند. اما آیا ممکن است که

هانتینگتون عقیده دارد که سیاحان جدیدی  مشاهده باشند؟  تغییرات در طول هزار سال قابل

قشون بزرگ از این مسیر    ه حرکت یکاند عقیده دارند ک که در مسیر اسکندر حرکت کرده 

شتر وجود دارد. باید ذکر   2٠حدود    بوته فقط برای  و  در زمان ما غیرممکن است چون آب

دست نبوده و با هم اختالف دارد. حتی کسانی  نویسان در این مورد یکمطالب تاریخ   کرد که 

 .ن هنوز هم مهیاست معتقدند شرایط برای عبور یک قشون بزرگ در جنوب بلوچستا 

سند    جای گذاشته است. این   کراتروس مطالبی از خود به  در مورد سرنوشت 1آریانوس     

توان اسکندر نبود. از این نوشته می   فراوانی تلفات قشون   تلفات قشون او به  ند کهکمی ثابت  

کرمان رساند اما در مورد ها" خود را به پادشاه برد که کراتروس با "باقی قشون و فیل پی

 .تلفات سربازان و حیوانات او مطالبی بیان نشده است

و سایکس از کرمان به نتایجی در مورد شرایط آب و هوائی   2با مقایسۀ مطالب استرابو     

اسکندر هند را دیدند اما  لشکرویسد که تعداد زیادی از نمییابیم. استرابو منطقه دست می 

اند فقط شایعات بود. "مطالب آنها اکثرأ متضاد بود و با  بیان کردهمطالبی که در این مورد 

اما واقعیت   ."ای خود اعتماد کنیم؟هه شنید توانیم به هم همخوانی نداشت. ما تا چه حد می

 ه نگار ببرد. اسکندر دو تاریخ توان به آن پی چیز دیگری بود و فقط از میان مطالب آنها می

از بین رفته است. هم استرابو و هم آریانوس  تقریبأ بع خبری آنها مراه خود داشت اما مناه

 .نندکمیمطالب را به یک ترتیب بیان  

به سختی   ٣هاویسد که اسکندر از سرزمین گدروسنمی آریانوس در کتاب ششم خود      

عبور کرد و قشون با کمبودهای زیادی از جمله آب مواجه شد. به این دلیل حرکت شبانه  

رود سند   گرما بود و حرکت از سواحل باشد زیرا فصلمی بسیار طبیعی د کهشمیانجام 

 .هزار سرباز داشت  ٠۴قشون او   4. بنا به نوشتۀ درویسنگرفتمیدر اواخر ماه اوت انجام  
1.Arrianos   و نویسنده م، فیلسوف و مورخی یونانی  1٧۵، درگذشت ٩2لوسیوس فالویوس آریان، تولد

 است.های اسکندر کشی لشکرترین کتاب در مورد یا لشکرکشی اسکندر که مهم  لکساندرکتاب آناباسیس ا

2.Strabo  صغیر پ م در یکی از ایاالت آسیای ۵٠دانان یونانی که حدود سال نگاران و جغرافیاز تاریخ

 .قدیم است هایدنیا آمد. کتاب جغرافیای وی تنها اثر باقیمانده از زمانسلطه شاهنشاهی ایران بود بهکه تحت

٣.Gedros  تا سواحل تنگۀ هرمز و از شمال تا های رود سند نام باستانی منطقۀ بلوچستان که از کرانه

 ای در جنوب افغانستان گسترش داشت.منطقه

4.Droysen   1٨٠٨ژوئیۀ    ۶نگار آلمانی و محقق کشورگشائی اسکندر، تولد  جان گوستاو درویسن، تاریخ ،

 م منتشر شد. 1٨٣٣م، مؤلف کتاب تاریخ اسکندر کبیر که در سال  1٨٨۴ژوئن  1٩درگذشت 
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ردند. اسکندر در نظر داشت در مورد بنادر تحقیق  کمیی از ساحل حرکت اآنها از فاصله

ردند به خدمت  کمی با آب و غذا حرکت  1های خود را که تحت نظر نئارخوسکند تا کشتی 

دیگر کویر بود. به این   ویساز ساحل دریا و  از یک سوها بگیرد. "اما سرزمین گدروس 

کرد تا در مورد    ساحل اعزام  را با چند سوار به  ٣فرزند ماندرودوروس 2دلیل اسکندر توآس

ها تحقیق کرده و در مورد میزان آب و غذا گزارش دهد. او پس امکان پهلو گرفتن کشتی 

ردند کمیقری زندگی  مح  ایههدر کلب  چند ماهیگیر که  در ساحل دریا به  از مراجعت گفت که

سیدند اما آب کامأل  رمی آب اندکی   ای در ساحل بهرسیده بود. .... ماهیگیران با حفر حفره 

دست آوردن آرد به مناطق داخلی سفر   شیرین نبود. .... اهالی مناطق ساحلی برای به

 ".بردندخود را برای فروش با خود می  انردند و خرما و گوسفندکمی

رفت.   5ها به نام پورابه سمت پایتخت گدروس 4روز سفر از اورا  ٠۶از    پساسکندر  "     

او در آسیا شرایط بسیار سختی داشت. اسکندر   لشکرویسند که نمینویسان اسکندر تاریخ 

پس از فرار  6از مشکالت این مسیر آگاهی داشت. .... او شنیده بود که به جز سمیرامیس

ای اهالی در مورد هه مسیر سفر نکرده بود. او از گفت   سالمت از این   از هند هیچ قشونی به 

فرزند   ٧شوسرباز خود را نجات داده بود اطالع داشت. کور 2٠این زن که فقط با 

 ".همراه این مسیر را طی کرده بود ٧فقط با  ٨کمبوجیه

ند حمله کند اما به دلیل مشکالت مسیر  ه ه ش هم قصد داشت از این طریق بوکور"     

مسابقه با   اطالعات باعث شد اسکندر به داد. این خود را در کویر از دستسربازان اکثر 

این منطقه    گفتۀ نئارخوس او برای یافتن مواد خوراکی به   ش و سمیرامیس برخیزد. بهوکور

او صدمه زد. تعداد زیادی از قشون و   لشکر  فرسا و کمبود آب به آمده بود و گرمای طاقت 

شنی برخورد    ایهه تپ  شدند. گاهی به   عمیق و کمبود آب تلف  خاطر گرما، شن   انات او بهحیو

ا بسیار مشکل بود.  هه ها و قاطرها با باال و پائین رفتن از تپردند. .... حرکت اسب کمی

سفرهای  ردند. کمبود آب آنها را وادار کرد تا طولکمی زیادی را طی روزانه مسافت

 ".روزانه بیش از تحمل سربازان باشد

ها ویسد که تشنگی دائمی و کمبود مواد غذائی آنها را وادار کرد تا اسب نمی آریانوس      

و قاطرها را قربانی کرده و از گوشت آنها تغذیه کنند. او از قول سربازان شکایاتی را ذکر 

 هائی که لوازم وشوند. گاری  ردند تا تلفکمی کرده است. بیماران را به حال خود رها 
1.Nearkos   پ م، از فرماندهان دریائی اسکندر مقدونی  ٣٠٠، درگذشت ٣۶٠فرزند آندروتیموس، تولد

 که در مراجعت از هند دریاساالر قشون دریائی او شد. او در جزیرۀ کرتا چشم به جهان گشود.

2 .Thoas ٣ .Mandrodoros 4  .Ora 

5.Pora  بمپور امروز 

6.Semiramis   دیودوروس سیکولوس و ژوستین   ای بابل کهپ م، ملکۀ افسانه ٨٠٠پیرامون زندگی

 . ستمعنی هدیه دریا  شده نام آکادی او به . سمیرامیس شکل یونانیانداز او نقل کردههای بسیاری افسانه

٧.Cyrus  شاهنشاهپ م،  ۵۵٩پ م، شاهنشاه از  ۵2٩، درگذشت ۶٠٠یا  ۵٧۶، تولد بزرگش وکور 

گذاری نخستین دولت چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد بشر، پایهخاطر لوحۀ حقوق به که بزرگ هخامنشی

 .استهای گوناگون، گسترش تمدن و غیره در جهان معروف ها، احترام به ادیان و کیشکردن برده

٨.Kambys  ش اول شاه  وپیش، فرزند کورپ م، نوه چیش ۵۵٩پ م، درگذشت  ۶٠٠یا کامبیز اول، تولد

ش بود. وی در نبردی علیه ووی با ماندانا دختر ایشتوویگو ازدواج کرد و نتیجۀ آن وصلت کور، انشان

 . کشته شدایشتوویگو 
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وادار . مشکالت آنها را ندفترمی عمیق و گرم از بین  در شن  ندردکمی بیماران را حمل 

هائی را دور بزنند. تعدادی از بیماران تلف شدند و تعدادی کرد تا تغییر مسیر داده و محل

رد. کسانی که قادر به  کمی از خستگی و تشنگی از پای درآمدند. قشون همچنان پیشروی 

ای از خستگی و بیماری شبانه عده  دند. در طول حرکتشمی حال خود رها    نبودند به   حرکت

مانده و پس از توقف و قدری استراحت قدرت حرکت در رد پای قشون را نداشتند.   عقب

  ماندند." اتفاق نند در شن باقی می کمیطوفانی گیر  در دریای هائی کهآنها مانند کشتی 

در وزید. البته نه بارید و باد شدیدی می "در گدروسین مانند هند باران می  دیگری هم افتاد

ائی که باد ابرها را به آنجا برده بود. آنها قدرت  هههای آن بلکه اندکی دورتر در کوبیابان 

از دو   پسصعود از کوه را نداشتند. روزی قشون در کنار جویبار کم آبی اطراق کرد. 

ا جویبار پر آب شد اما در اطراق بارانی نباریده بود. جویبار  ههروز بارندگی در کوشبانه 

مراه ه ه ا که ب هه غیان کرد که مقداری از اطراق را آب برد. تعدادی از زنان و بچ چنان ط

 ".قشون بودند غرق شدند

ویسد که پیش قراوالن به حوضچۀ طبیعی که مقداری آب در آن جمع شده  نمیسپس      

رد تا  کمیبود رسیدند و سربازی در کاله خود خود به اسکندر آب داد. او پیاده حرکت 

زان تقویت شود. اسکندر توقف کرد و کاله از سر برداشت. از پیش قراوالن  روحیۀ سربا

تشکر کرد و آب را به روی زمین ریخت و همه را عصبانی کرد. اندکی بعد حتی بلدها  

مراه چند ه ه هم راه را پیدا نکردند زیرا شن روان همه جا را پوشانده بود. اسکندر ب

شیرین    ائی برای رسیدن به آبههداد در ساحل چاسوارکار به سمت ساحل تاخت. او دستور  

روز از ساحل حرکت   ٧حفر شود. سپس قشون هم به این محل هدایت شد. آنها به مدت 

 .کردند تا آب داشته باشند. باالخره قشون به پورا رسید و مدتی استراحت کرد

د. کمبود  شیما، درختی دیده ن هه "ساحل مسطح بود. به جز نخل و بوت   ویسدنمی استرابو       

ا  هه د. مردم محلی و سربازان با ماهی تغذیه کرده و از آب چاشمی آب و میوه احساس 

تر از ویسد که منطقه به گرمی هند نبود اما گرمنمیوردند." او در مورد گدروسین خمی

د.  شمی م کمبود آب و میوه احساس ه ه سایر مناطق آسیا بود. به جز تابستان در این منطق 

که اسکندر مخصوصأ فصل تابستان را برای حرکت انتخاب کرده   دهدادامه می استرابو 

ا را پر ههد و رودها و چایبارفصل در گدروسین باران میبود. او اطالع داشت که در این

دریا   بارید و رودها به تر می شمالیها خشک بودند. باران در مناطقد اما زمستان رکمیآب  

ها به داد مناطق کویری فرستاده بود. .... فقط نخل  چند چاه کن به  پیش. "شاه از ندیخترمی

همخوانی دارد. باید ذکر کرد   ای آریانوسهه او با نوشت   ایهه آنها رسیدند". در مجموع نوشت

گذرگاه در جنوب  ند. چون این کمییاد    1کاسپین  ایههاو از کویر کرمان در جنوب درواز  که

وید که شترداران گمی است. او    کرمان را با کویر اشتباه گرفته  دماوند واقع شده او صحرای

 کنونی   نکته با شرایطردند و این کمیتر بود زندگی در مناطق کوهستانی شمالی که خنک 
1 .Kaspiens port های قرون العبور در جنوب شرقی دریای مازندران که در داستانصعب ای منطقه

هائی اطالق شده که در دربند قفقاز وجود داشت. این شمال غرب دریا منتقل گشته و به تنگه   وسطای اروپا به

های جنوبی از دست یأجوج و مأجوج به دست  های باستانی برای حفاظت سرزمینها مطابق افسانهتنگه

 . شودهم خوانده میهای اسکندر یا گذرگاه داریل نام دروازهبه از اینرو ایجاد شده بود و اسکندر 
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 .همخوانی دارد

رد. بنا به نوشتۀ  کمیبسیار مشکل است بدانیم که اسکندر در کدام منطقۀ ساحلی حرکت       

های آنها طویل  از ساحل دور نشد پس استادی  1استادی ٠٠۵استرابو قشون هرگز بیش از 

ا  ههاستادی اطراف چا ٣٠تا  2٠ویسد که قشون در فاصلۀ نمیجای دیگری نبود. او در 

بیش از اندازه آب نخورند." اگر این فاصله   ،رد تا سربازان "به خاطر تشنگیکمیاطراق 

 ایهه داشتند. از نوشت فاصله  کیلومتر از ساحل 2٠کنیم آنها حدود  کیلومتر تبدیل  را به 

ردند زیرا او کمی آید که آنها همواره از نزدیکی ساحل حرکت به دست می چنین استرابو 

گری قشون را آن قدر از ساحل دور کرد "که دریا  ویسد که یک بار بلد از روی ناشینمی

 .خوردبه چشم میهای مسیر دریا د" پس در سایر قسمت شمی دیده ن

 در این  زمان با اکنون باید مسافری پیدا کنیم که  ۀ شرایط جغرافیائی آن مقایس برای     

شخص   باشد. این  جای گذاشته کرده و مطالبی از خود به  حرکت ساحل  از نزدیکیمنطقه 

مأموریت    میالدی در یک   1٨۶1در سال    سروان سابق و ژنرال فردریک گولدسمید است که

اداری از کراچی تا گوادر سفر کرد. او باید از مسیر اسکندر حرکت کرده باشد. من در  

 .نمکمی ند اشاره کمی مطالب او به چند مورد که به حل مشکل ما کمک 

فوت   12با آبی به عمق  2دسامبر حرکت را آغاز کرد و به رود هوب 12او روز      

ا اطراق کرد. دو  هه ای ساحلی و چاهه ته، دردسامبر در محلی با چمن، بو 1۴رسید. روز 

ها و  دسامبر باغ  1۵چاه با آب اندکی شور ولی خوردنی در نزدیکی اطراق بود. روز 

خشک بود و   ٣دند. رود ویندورشمیا آبیاری هه ا و چاهه مزارعی را دید که با آب حوضچ 

وفور  حیوانات به  شوری وجود داشت. آذوقه و غذا برای ای آبهه چا 4در شهر سونمیانی

ای که پس از باران باتالقی  روان را در منطقه  ای شنیهه دسامبر تپ  21د. روز شمی  یافت

روستا با مزارعی دیده شد. از رود  شده بود مشاهده کرد. یک اطراق، چند درخت و یک 

مقدار زیاد وجود   رسید و اطراق کرد. آب شیرین به  ۶روستای بودو گذشت، به 5پورعلی

 .ردکمیهای شدید طغیان از باران  پسداشت. رود پورعلی 

ای شنی روان هه برد و تپزار و رود پرآبی نام میدسامبر او از جنگل، چمن  2٣روز      

بستر   چاه و یک  دسامبر از یک 2۴شترها فراوان بود. روز  برای غذای هبیند. بوت را می

ویسد  نمی ها در نزدیکی اطراق سخن گفته و  خشک رود و غذای کافی برای شترها و اسب

فراوانی را دید.  ایهه سرسبز و گل دسامبر مزارع 2۵شور بود. روز  آب رود اندکی که

ردند.  کمی کشاورزی مناسب  ا را برایههاطراف سرچشمه گرفته و درایهه "جویبارها از کو

چاه با   د الاقل خوراک برای حیوانات فراوان بود." یک شمین ای خوراکی کشت ههاگر دان

دسامبر زمین مسطح و   2٧بود. روز  مایلی اطراق ۴تا  2آب خوب اما اندک در فاصلۀ 

رودخانه که    ک بستر خش  ٣د. سپس از  شمی ها به وفور یافت شنی شد اما غذای برای اسب 

 ای شنی و  هه دسامبر تپ 2٨فوت بود عبور کرد. روز  ۵٠و به عرض   1٨عمق  یکی به 
1.Stadi   متر 1٨۵واحد طول در یونان باستان، هر استادی برابر حدود 

2 .Hubb ٣ .Vindore 

4.Sunmiani   بندری در جنوب شرقی بلوچستان پاکستان در ساحل دریای عرب 

5 .Por Ali 6 .Budo 
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ردند. غذا کمیدر نزدیکی اطراق استفاده  1شد. آنها از آب رود هینگورائی دیده ههآبرا 

  ٣1برای مردان از یک تاجر هندی خریداری شد. علوفۀ حیوانات هم فراوان بود. روز 

 .اطراق کردنددسامبر مجددأ در کنار رود هینگور 

ا پوشش  هه ا و تپ هه "دامنۀ کو ویسدنمیمیالدی  1٨۶2او در مورد روز اول ژانویه      

باشم که این راه  گیاهی فراوانی داشت اما مسیر امروز بسیار بد بود. کامأل مطمئن می 

مارپیچ برای حرکت قشون مناسب نبود اما شاید در روزهای با هوای بهتر امکان آن وجود  

. باران شدید برای قشون بسیار خطرناک بود. برای حمل مجروحین و بیماران  داشته باشد

با یک حوضچه برپا شد   2نام شیر کمببه مردان زیادی احتیاج بود." اطراق در محلی به 

 .دشمی اما خوراک برای چهارپایان یافت ن

فقط برای  ای بود کهاندازه گیاهی به مناطق معمولی بودند. پوشش  یدو ایستگاه بعد     

فوت آب عبور کرد.   ۴با  ٣ژانویه از رود گورود ۴بود. روز  وی کافی حیوانات کاروان

  د. اطراق در شهر کوچکی به شمی شنی دیده    ایهه باتالقی در نزدیکی رود وجود داشت. تپ 

.  کردندیمسکنه برپا شد. اهالی از ماهی و خرما تغذیه    ٩٠٠خانه و    ٣٠٠با   4نام اورامارا

ای خطرناک در نزدیکی اطراق بود. چندین چشمه  ههحوضچۀ طبیعی در میان صخر یک

سید اما پس از رمیفوتی به آب گوارائی  ۵ای شهر در عمق  هه در منطقه وجود داشت. چا

 .ندهای مسیر اندکی شور شدآن آب

در نزدیکی   5بوسولهاخیر گلی شده بود. در رود  هایژانویه مسیر از باران  ۶1روز      

بود. او تعدادی   حیوانات فراوان  داشت. گیاه برای چرای  اطراق آب غیرزالل شدیدی جریان

ژانویه دلتای رود بوسوله   1٧ورد. روز خمی هائی به چشم از اهالی منطقه را دید. درخت

همراه بود. مزارع  اشکاالتی فوت دیده شد. عبور شترها از آنها با    ٣عمق    آب به   شاخه   ٣با  

ای محصول گندم ای فراوان گذشت. در منطقه هه زیادی وجود داشت. از شنزارهائی با بوت

ساالنه کم و محتاج آب بود. بستر رودی در کنار اطراق وجود داشت و آب و گیاه فراوان 

 نزدیکی طبیعی در  حوضچۀ  نام کندره اطراق کرد. یک  د. در کنار رودی به شمییافت 

بارندگی بعد در آن آب بود.  د و تا فصلشمیوجود داشت که آب آن هرگز تمام ن اطراق

د. اطراق در کنار رود شوری برپا شد. آب خوب  شمی مقدار کافی یافت  بوته و علوفه به

آبادی  ژانویه به  21زیادی داشت. روز  ژانویه رودخانه آب 2٠کرد. روز  و آذوقه تهیه 

ژانویه از آب باران   ۴2ای شهر اندکی شور بود. روز ههچاخانه رسید. آب  ٧٠با  6پوسنه

د. مواد غذائی برای  ندسیرمیفوت به آب   ۴تا   ٣استفاده کرد وگرنه با حفر چاهی به عمق  

دیده   ٧شینزانه نام ژانویه رود پر آبی به ۵2د. روز شمی وفور یافت  مردان و حیوانات به 

 .دشمی تغییر مسیر کرد. مواد ضروری در اطراف اطراق یافت  شد و او را مجبور به

آبادی   ۵1رود پرآبی بود.  ٨ژانویه از چند جویبار عبور کرد. رود ساوارو ۶2روز      

وجود داشت. تعداد زیادی شتر مشغول چرا بودند. در   فراوان در منطقه   مسکونی با مزارع 

   بوته برایها فراوان بود. آب جویبارها جاری بود و ها و علوفه برای اسبنخلاطراق 
1 .Hingor 2 .Shir Koomb ٣ .Gorud   

4.Oramara   کیلومتری غرب کراچی در ساحل دریای عرب 2۴٠بندری در بلوچستان پاکستان در 

5 .Bosule 6 .Pussnee ٧ .Shinzane ٨ .Savaru 
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دیده شد. چند  های فراوانیها و نخلژانویه درخت  2٨د. روز شمیشترها به وفور یافت 

ژانویه به   2٩آب اندکی داشت. روز  1هائی در دریا بودند. رود بارومباماهیگیر با قایق 

ای آن هه های فراوانی رسید. مواد ضروری در این شهر تهیه شد. آب چاگوادر با نخلستان 

 .فراوان بود

د توجه کرد که گلدسمید در فصل بهتری از اسکندر سفر کرده است. توضیحات او  بای     

  اکتبر سفر خود را آغاز کرد هم ۴1که روز  2سروان میلز در مورد ساحل با توضیحات 

خوانی دارد. سروان همزمان با اسکندر سفر خود را از گوادر آغاز کرد. تا اورامارا از 

  از عبور از نوار ساحلی و رسیدن به رود دشت، مشکالت به پس داخل کشور سفر کرد و 

خانه داشت.   ٠٠۴ ٣نام بول فراوانی عبور کرد. یکی از آنها به  پایان رسید. از روستاهای

د. زراعت و آب این  شمیحال خود رها شده بودند دیده    ه به ک  می یمسیر مزارع قد  در طول

 .منطقه کامأل به میزان بارندگی بستگی داشت

اکتبر در نزدیکی رود دشت اهالی زیادی دیده شد. منطقه پرمحصول بود. از    2٠روز       

ا  "اینجا و آنج  ویسدنمی  4وجود نداشت. او در مورد درۀ تومپ  شیرین کمبودی  بابت چاه آب 

ردند. کمی ا وجود داشت که جویبارهائی را ایجاد هه ائی با آب خوب در دامنۀ کو هه چشم

های هزار سکنه در روستاهای این دره با نخلستان  ٨های ریز فراوانی در آنها بود. ماهی

هائی گذشت. کاریز و  اکتبر از چند روستا با نخلستان  2۴ردند." روز کمی فراوان زندگی 

 .دشمی  جا دیده  شده بود" همه  دست دیوها ساختهد به شمیبسیار قدیمی بوده و گفته    قنات "که 

ای بلندی دیده شد. مسیر خوب بود و رفت و آمد زیادی  هه ها و بوت اکتبر نخل  2۵روز      

  2٧٠هائی به روی جویبارها ساخته شده بود. درۀ کج  در آن انجام گرفته بود. از تنۀ نخل پل 

نوع ماهی در آن   ٧مایل طول داشت. میزان آب رود کم بود و جریان ضعیفی داشت. 

وردند. مزارع دیمی بودند اما تعدادی با خمیها آنها را صید کرده و  رد و بلوچکمیزندگی  

ا هه ا جویبارهای دائمی از آب کواکتبر روستای سامی ب  ٣٠دند. روز  شمی آب کاریز آبیاری  

و رود کیل خور دیده شد. تعدادی از اهالی هندو بوده و در کار تجارت پشم گوسفند و خرما  

 .بودند

وز اول نوامبر "دره پر از چشمه بود و در بستر رود خور، آب باریکی جریان  ر     

روز آینده از   ۶های  فت." در اطراقرمیداشت. احتماأل پس از طی مسافتی در زمین فرو  

ای هه های کوتاهی روئیده بود و چوپانان اینجا و آنجا با گلنیامد. نخل   بابت آب مشکلی پیش

میلز از فراوانی درختان میوه   5نوامبر در قلعۀ سوردو  1٠دند. روز  شمیگوسفند دیده  بز و  

درختان دیگر  شگفت زده شد. سیب، انگور، زردآلو، پرتقال، لیمو، آلوچه، انجیر، بادام و 

 .ندشمیآبیاری   6گورفراوان بود. مزارع با آب رود پرآبی به نام پنج 

هفته   ۶هزار تن برآورد کرده است. حدود  1٨تا  1۶میلز تعداد سکنۀ این منطقه را بین 

شتر و بار گندم از قندهار وارد شده و جدیدأ با بار خرما  ۴٠٠از او کاروانی با  پیش

داشت.   قنات   11گور  پنج ها فراوان بود. روستایا و قنات هه رودخان  مراجعت کرده بود. "آب

ها ساخته شده بودند. تجارت با اورامارا زیاد اما با روستای  ا از برگ و الیاف نخلهه کلب

 .کالت کمتر بود
1 .Barumba 2 .S. B. Miles ٣ .Bol 4 .Toomp 5  .Soordoo 6 .Panj gor 
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هائی با بار خرما دیده شد. در اطراف های شتر، گاو نر و االغ کارواننوامبر  12روز 

ای با آب شیرین اما گرم  اطراق آب وجود نداشت اما اطراق روز بعد در کنار حوضچه 

یخت تشکیل شده بود.  رمی ا فرو ههبرپا شد. این حوضچه از آب جویباری که از صخر 

نوامبر    1٩مسیر اینجا و آنجا آب وجود داشت. روز    د. در طولشمیهائی در آن دیده  ماهی

ا  هه نوامبر "در طول روز آب چشم  2٠ردیم." روز  کمی هائی حرکت  تمام روز از کنار آب

نوامبر در خور و موسول که با نام    22م چسبیده بودند." روز  ههب  و آبگیرها مانند زنجیری

شده بود. ا خشک ههاز حوضچد اما تعدادیرسیآب خوبیداشت به آنها از سفر گلدسمید آشنائی

اسکندر   میلز از اورامارا در امتداد تیرهای تلگراف از ساحل سفر کرد. گفته شده است که

 .سمت پورا پایتخت گدروسین حرکت کرد  دریا دور شد و مستقیمأ به در گوادر از ساحل

فوریۀ سال   1۶ز ویسد که رونمیسروان ایان اسمیت در زمان ما در مورد این مسیر      

تن با تعدادی قاطر و شتر بمپور را ترک کرد. رود بمپور که    ۴٠مراه  ه  ه میالدی ب  1٨٧1

ای بلند و درختانی سواحل آن هه رفت پر آب بود. بوتگمی های زیرزمینی سرچشمه از آب

ای همان شهر پورای  خانه و بارو، بنا به گفته  12٠را جنگلی کرده بود. پارا شهری با 

سخن گفته است.   گیاهی فشرده روز ابتدای سفر از آب و پوشش ۴ر بود. در طول اسکند

روز پنجم به رود سرباز رسیدند. "پس از باران اخیر رود پر آب بود. آبگیرهای متعددی 

سال در این مسیر  و حکایت از آن داشت که تقریبأ در طول بود ها پدید آمده سنگ زیر تخته 

 .های کوتاه فراوان بودای بلند و نخل هه د." بوت شمیآب یافت  

د.  شمیبرنج، خرما و تنباکو کشت در اطراف آن داشت و  وبیخ سرباز آب روستای     

های ساحل رودخانه اندکی باالتر  "مسیر روز بعد بسیار خوب بود. .... مزارع که در تراس

هائی  م چسبیده بودند. قنات ه ه ب 1مایلی تا دیپخور ۴1از مسیر قرار داشتند در امتداد راه 

آمد. منطقه بسیار  عمل میاندازه زیاد به انبه، پرتقال و توت بی. ندردکمیآنها را آبیاری 

ذرت و حبوبات، آمادۀ برداشت بود. زنجیری از  عمدۀ منطقه سبز و خرم بود. محصول 

بودند. هنگام عبور ما مزارع را تسطیح  د و اهالی در کار کشاورزیشمی روستاها دیده 

 ".ردندکمی

محوطۀ بازی رسیدند که تا   هائی بها با باغات و نخلستان پس از گذشتن از چند روست     

توانند قشون بزرگی را از این  ساحل رود سند امتداد داشت. "اگر ایرانیان مایل باشند می

مقدار   دشت عبور دهند و بدون هیچ مانعی به رود سند برسند. در طول مسیر آب و غذا به

 د".کافی وجود دار

مانده از سفر از روستای آباد و  روز باقی  ٧ستان بود. در طول بافتان روستائی با نخل     

خوبی    ایهه وید. او چراگاگمی سخن    ها، چمن و علوفهبرد و از نخلجمعیت پیشین نام می  پر

ویسد که در مواقع بارانی  نمی. او از رود دشت نام برده و ه استدر این منطقۀ خشک دید

د. آب ایستگاه آخر بد بود. باالخره به  شمی ا بسته هه فته  هد بود که راای زیااندازه آب آن به 

 .گوادر رسیدند

اگر مطالب قدیمی در مورد سواحل گدروسیان را با مطالب جدید مقایسه کنیم باید اذعان       

 ای کمتری سخن  هه کرد که اختالف بسیار ناچیز است. در مطالب سیاحان جدید از خراب
1 .Dipkhor 
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گفته شده است. آیا این آب و هواست که تغییر کرده است؟ اگر سواحل بلوچستان در زمان  

ود در مطالب قدیمی "از کویر در شمال دریا" صحبت  شمی آب و علف گفته ما بیابان بی 

د. اهالی از طریق ماهیگیری و خرما امرار شمیای شنی در ساحل دیده هه شده است. تپ 

ند. مطابق  یدوشنمیباران  ای شور یا آبههچااسکندر از آبمعاش کرده و مانند زمان 

ماهی ساخته شده بود  ای تنگ و تاریک که از گوش هه مردم در کلب ،نویسان اسکندرتاریخ 

سازند  ای خود را از برگ و الیاف و حصیرهای نخل میهه ردند اما اینک خانکمی زندگی 

سد که تمامی حیوانات بارکش  رمیکه حکایت از عدم تغییرات آب و هوائی دارد. به نظر 

اسکندر تلف شده و تعداد زیادی از سربازان او از تشنگی در شرف مرگ بودند. در واقع 

این تشنگی بود که نظم و ترتیب قشون او را بر هم زده بود. به این دلیل او از تخلفات  

وردند تا از خمیرد. آنها حیوانات بارکش را ذبح کرده و کمی پوشی مسربازان خود چش

 .گرسنگی تلف نشوند

اما نخلستان در آن زمان هم وجود داشت. مطابق نوشتۀ استرابو خرما به داد گرسنگی       

ناختند.  شمیمانده بود که حتی بلدهای محلی هم راه را نآنها رسید. سرزمین به قدری عقب 

خاطر کمبود آب   ردند. به کمی ا پیشاپیش قشون حرکت هه رای حفر چاها دائمأ بمقنی 

میل سوئدی    ٩٠های شبانه بسیار طویل بود. طول مسیر تا پورا در یک خط مستقیم  حرکت

ردند.  کمی روز طول سفری که ذکر شده روزانه یک و نیم میل سوئدی پیشروی    ۶٠بود و با  

های مناسب یک یا دو روز استراحت  در محل هائی داشت و قشون مسلمأ مسیر پیچ و خم

کراچی و گوادر   ردند. گلدسمید بین کمی  میل سوئدی حرکت  رد. احتماأل آنها روزانه سهکمی

روزه طی   ۴٠اختالف در غرب  فاصله را با اندکی  روز پیمود. میلز همین   2۵را در طول  

آنها با کاروان کوچکی حرکت  روز در راه بود. اما  1٧کرد. اسمیت بین پورا و گوادر 

  تفاوت مراه داشت و این یک ه ههزار نفره ب ۴٠ردند و اسکندر یک قشون بزرگ کمی

باشد. سفر با کاروان کوچک شتر ممکن است اما حرکت یک قشون بزرگ با  اساسی می

حیوانات  اسب و قاطر محکوم به فناست. نتیجۀ آن از دست دادن اکثر حیوانات بود و فقط 

 .ندندتر زنده ماقوی

نم که عامل  کمی توان گفت که فصل هم در این مشکل سهمی داشت اما من فکر نمی      

اصلی باشد. اسکندر از اواسط ماه اوت تا آخر اکتبر این مسیر را طی کرد. گلدسمید در 

اند. کردهسفر نوامبر و ژانویه، میلز از اکتبر تا دسامبر و اسمیت از فوریه تا مارس 

وید که  گمی  2رکلوسبارد.  های موسمی می عرب باران در سواحل دریای 1نوشتۀ هانمطابق 

ا  های موسمی جنوب غربی دارد امباران  ترین مناطق آسیاست که بلوچستان یکی از خشک 

آورد. ا پدید میههو آبگیرهای موقتی را در صخر هدیبارباران فقط در مناطق کوهستانی 

  اختالفیچنین تحقیقاتی کرده است. شکی نیست که باران در گذشته رکلوس در مورد شدت

 است.پیش بودهسالهزار    2٠نبوده و احتماأل  سال گذشته   22٠٠وجود داشته اما کی؟ القل در  
1.J. Hann  م در وین، فیزیکدان،  1٩21اکتبر  1، درگذشت 1٨٣٩مارس  2٣فن هان، تولد  جولیوس

 شود. جغرافیادان و هواشناس اطریشی که پدر هواشناسی مدرن خوانده می

2. Reclus  م، جغرافیادان و آنارشیست  1٩٠۵ژوئیۀ  ۴، درگذشت 1٨٣٠مارس  1٣الیزه رکلوس، تولد

 فرانسوی
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های موسمی مناطق شرقی ایران و غرب رود سند در ای پوتینگر بارانهه مطابق گفت     

باران  زحمت چند روزی بدون  بارد و به ای سپتامبر تا اکتبر و نوامبر تا مارس میهه ما

ای آخر تابستان و فقط در مناطق کوهستانی  هه های مکران در اوایل بهار تا ماباشد. باران می

عمدأ تابستان را برای حرکت   ،اسکندر با اطالع از شرایطبارد. مطابق نوشتۀ استرابو می

بارد رودها ا می هه غربی که در کوهای موسمی جنوبباران  دانست که انتخاب کرد. او می 

 وند.  شمیا حتی در مناطق ساحلی هم پر آب هه ند و چاکمیرا پر آب 

مرتبه   ۴دارد. گلدسمید نفر اختالفی وجود ن ۴ای این هه در مورد بارش باران در گفت      

ویسد اما  نمی های شدید و ضعیف روبرو شد. میلز مستقیمأ در مورد باران مطلبی نبا باران 

ای طبیعی با آب شیرین باران مطالبی ذکر کرده است. او از کاروانی هه راجع به حوضچ

رسیده و سفر  گور وید که در اواخر ماه سپتامبر از قندهار به پنج گمی شتر سخن  ۴٠٠با 

 .استرکشی اسکندر انجام داده کخود را در فصل لش

ها با باران مواجه شد. کامأل مشخص است  او در چند مورد هنگام عبور از کوهستان      

ردند. در کمیبارید و اهالی از آب باران استفاده می نگام حرکت اسکندر هم بارانه ه ک

ا جاری بود و  هه صحبت شده که در کوهپای  ای خروشانی هه ای زمان او از رودخانهه نوشت

ا، لوازم شخصی و حیوانات بارکش  هه مخصوص زنان، بچ حتی قسمتی از اطراق او را که

 .بود آب برده است

شکی نیست که جنوب بلوچستان برای حرکت قشون مناسب نیست. حرکت قشون با       

اسکندر دارد. او  های امروزی مشکالت بیشتری نسبت به زمان تجهیزات ارتش توجه به

حرکت را با قشون بزرگ و سنگینی آغاز کرد و خدمۀ متعددی داشت اما در طول مسیر  

های که بین سال   ، ش پسر کمبوجیهواند که کورآب آنها را هم برد. استرابو و آریانوس نوشته 

هم این مسیر را برای حرکت انتخاب کرد و   ،ردکمی پیش از میالد سلطنت  ۵2٩تا  ۵۵٩

  ، این پادشاه بزرگ 1ای جوستیهه نفر را از دست داد. مطابق گفت  ٧تمامی قشون خود به جز  

پیش  سال  2٠٠سیستان و گدروسین را فتح کرد. اگر این گفته صحت داشته باشد او حدود 

 .های بیشتری را متحمل شده است از اسکندر سختی

دهد که یک  د اخطار میدولت خو ای اسمیت این است که او بههه عجیب در گفتنکتۀ      

تواند بدون هیچ مانعی از جنوب بلوچستان خود  قشون بزرگ ایرانی با حمل آب و غذا می 

ای او را تأیید کرده و  هه جان گفت ند برساند. او در این گفته تنها نیست و سنته هرا ب

جنوب    حرکت در  روزهای اول  "به اعتقاد من بلدهای محلی، اسکندر را در طول  ویسدنمی

 آب وجود نداشت هدایت بلوچستان گمراه کرده و قشون را از نقاطی دورتر از دریا که 

رد به آب فراوانی کمی ردند. اگر او از درۀ کج، راه اصلی بین هند تا بلوچستان حرکت  کمی

 ."دسترسی داشت

  باقی صورت معمائی اینکه چرا اسکندر هنگام مراجعت از این مسیر حرکت کرده به      

تیمور  ذشت و  گمی تر از مسیر او  شمالیائی اندکی هه است. راه اصلی هند از میان گذرگامانده 

   1٧٣٨ شاه در سال و نادر 1۵2۵و   1۵٠۵، سلطان بابر در سال  1٣٩٨لنگ در سال 
1.Justi   کتاب شناس آلمانی که م، شرق 1٩٠٧فوریۀ  ٧، درگذشت 1٨٣٧ژوئن  2فردیناند جوستی، تولد

 م منتشر کرد. 1٨٧٩تاریخ ایران باستان را در سال 
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اند. مسلمأ او از وجود چنین راهی آگاهی داشت  میالدی برای فتح هند از آن حرکت کرده 

رکشی او یک عمل نابخردانۀ  کولی این مسیر را برای مراجعت از هند انتخاب کرد. لش

های خود مقدار چه او در جشن یک نوجوان مقدونی یا رفتن به یک جشن عروسی نبود. اگر

بزرگی در سر داشت و در تالش بود  رد اما هدفکمیالکلی صرف  هایزیادی نوشیدنی

تا سرزمین پهناور دنیای جدید را تسخیر کند. به این دلیل او بین رود سند و فرات راه  

خود را به  مأموریت خود اعزام نمود. نئارخوس  هایباز کرد و نئارخوس را با کشتی دریائی

طوریکه سواحل دریا پس از حرکت او تغییر کرد. مالحان در زمان  نحو احسن انجام داد به 

زمان ناخدا قادر   های آناند. با کشتیکرده  او در آنها لنگر انداخته شناسائی  ما بنادری را که

ی چند ماه با کشتی وجود  نبود دورتر از ساحل حرکت کند. امکان حمل آب و غذا برا

درویسن شامل صد   ایهه ساحل نیازمند بود. ناوگان او مطابق نوشت نداشت و نئارخوس به 

ها برای تهیۀ آذوقه از سواحل دریا  انداختن کشتیکشتی بود. سربازان پیاده باید هنگام لنگر 

"او  ویسدنمیرویسن دلیل حرکت اسکندر از سواحل دریا بود. د ردند. اینکمی محافظت 

بزرگ خود قبیل تغییر نداده و در مورد اهداف  خاطر خطراتی از ایننقشۀ جنگی خود را به

یونان تسخیر کند و باید  رد. او در نظر داشت آسیا را برای فرهنگکمی سخن کسی توجه نبه 

 ".رد. اگرچه این هدف با روحیات انسانی همخوانی نداشته باشدکمی عواقب کار را قبول 

هزار سرباز برای اسکندر باقی مانده بود.   ٨٠پیش از میالد فقط  ٣2۵تابستان سال      

  هزار نفر هم با کشتی حرکت  12هزار نفر از آنها را همراه کراتروس کرد و حدود  ٣٠

شده  مانده از آن زمان تنظیم ای درویسن با استفاده از تمامی آثار باقی هه . نوشتکردندمی

 ای در این سفر خطرناک توجه کرده است.  است. او به نکات تازه

"قشون   ویسدنمی  1حرکت در ابتدا خوب بود اما پس از عبور از سرزمین ایختیوفاگر     

ترین قسمت سفر یعنی حرکت در کویر رسیدند. گرسنگی  مشکل ادامه داد. به  به پیشروی

زیادی سوئدی آب وجود نداشت. شن نرم و گرم عمق    میل  1۵تا    1٠شدید شد. در فواصل  

فتند و حرکت  رمی و حرکت آن مانند امواج دریا بود. در هر قدم اندکی در شن فرو  داشت

ساعات روزمره   تغییراترفت.  گمی   رت شب صو  د. حرکت در تاریکیشمی سختی انجام    به

فکر خود باشد.   ر کس فقط بهه ه شب، گرسنگی و تشنگی باعث شده بود ک از روز به 

ائی را که بیماران،  هه ردند. تختکمی کرده و از آنها تغذیه  ، شترها و قاطرها را ذبح هااسب

حال خود   و آنها را به کنار نهاده ردند کمی  مجروحین و افراد ضعیف را به روی آنها حمل 

نوز نیروئی در بدن داشتند  ه ه پیشروی کاسته نشود. سربازانی ک رها کردند تا از سرعت

ردند اما در موارد کمی پس از استراحت رد پای قشون را گرفته و پشت سر آنها حرکت 

د زیر نور گرم و شدید سیدند. آنها را با گرفتگی عضالنی و درد شدیرمی متعددی به آنها ن

ای گرم و سوزان راه را گم کرده و با تشنگی و هه ردند. آنها در پیچ پیچ تپکمیآفتاب رها 

ای شنی را حرکت  هه فتند. .... حالت وحشتناکی بود. باد تپرمی گرسنگی به پیشواز مرگ 

د. حتی بلدهای محلی هم از مسیر اطالعی شمی لحظه غیب داد و رد پای قشون در یکمی

 فتند.رمی و راه را اشتباه نداشته 
1 .Ikhtyofager 
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دیدند." او پس از سربازان شجاعت خود را از دست داده و مرگ خود را به چشم می      

"هنگامیکه قشون به مقصد رسید شرایط خوبی نداشت. حرکت از    ویسدنمی رسیدن به پورا  

روز طول کشیده بود. تلفات سربازان در این سفر بیش    ٠۶از میان کویر   1مرزهای اوریتر

ها بود. از قشونی که با افتخار هند را فتح کرده بود فقط یک چهارم  از تلفات آنها در جنگ 

های آنها پاره  مانده و شرایط آنها اصأل خوب نبود. نظم و ترتیبی وجود نداشت. لباس باقی

پاره شده بود. تعدادی اسلحۀ خود را از دست داده بودند. چند اسب باقی مانده بسیار الغر  

 ".شکست خورده بود لشکربودند. قشون مانند یک 

اسکندر مدتی در پورا توقف کرد تا به تعداد قشون خود اضافه کند. شرایط در کویر       

را نجات دهد. گذشته از زنان، کودکان و   واست فقط خودخمیر کس ه های بود کبه گونه 

وید که  گمی هزار سرباز در کویر از بین رفته بود. درویسن  ٣٠حیوانات بارکش حدود 

 .شنی روان اسرار زیادی در خود داردایهه دریا زیر تپ دند. سواحلشمی شترها هم تلف  حتی

ید مکران مقایسه  ای جدههسر توماس هولدیش سعی کرده این مناطق باستانی را با را     

مسیر حرکت اسکندر را مشخص کرده است. او در مورد   ایه نقش با  کند. او در کتاب خود  

وید. رئیس هیئت  گمی ند و مکران سخن ه ه ب  2مسیر اعزام هیئتی از طرف خلیفه ولید اول

جوانی به نام محمد کاظم بود. سفر او به خیر و خوشی به پایان رسید و حکومتی که او در  

 ٣هزار شتر سوار و  ۶میالدی ادامه داشت. او  1٠٠۵ل رود سند ایجاد کرد تا سال ساح

تعداد آنها اضافه شد. "این قشون کوچک با حرکت   هزار پیاده نظام داشت. در مکران به 

سابقه بود. مکران سابقأ  تسخیر هند شد که در طول تاریخ کم  موفق بهبا تعجب از مکران 

تاریخ اتفاقات عجیب و ناگواری در این سرزمین رخ   د و در طولشمی  گفتهغیرقابل عبور  

رد کمیکومت عربی در جلگۀ رود سند خالفت ح قرنی که یک ٣داده است". "در طول 

رد. نظیر آن  کمی م وصل ه هراهی با عبور از سرزمین مکران، شرق و غرب آسیا را ب

مگر در درۀ رود کابل که راه تجاری هند از آن عبور  در سرزمین هند وجود نداشت 

 ".ردکمی

  ند کمیهولدیش در مورد شکوفائی گذشتۀ سیستان سخن گفته و به درستی اشاره      

آن دورۀ   آسیا بود و اگر آبیاری شود مجددأ به های گذشته انبار آذوقۀ"سیستان در زمان 

تغییرات آب و هوائی نیست که سیستان رو به  شکوفائی باز خواهد گشت". این به خاطر 

ها که  ا و قنات هه های زیرزمینی، چاخشکی نهاده بلکه علت آن عدم استفادۀ صحیح از آب 

باشد. هولدیش در مقالۀ دیگری به نام "مراجعت یونانیان  های گذشته مرسوم بود می در زمان

ویسد که کراتروس نمی در مسیر اسکندر اشاره کرده و    دریا  از هند" به سفر خود از ساحل

سیاسی   کند. او اهداف ناشناخته حرکت  مجبور بود از مسیرهای هاو فیل با بارهای سنگین 

"قدم به قدم از مسیر آیندۀ خط   ٣وید که اسکندر تا هینگلگمی و استراتژیک داشت. هولدیش  

رد. هینگل خیلی در جنوب واقع نشده بود." سپس فقط  کمیحرکت  تلگراف بین هند و ایران  

 اسکندر تغییر نکرده است." زمان یچ چیز نسبت به ه ه وجود داشت. "در این منطق یک راه 
1 .Oreiter 
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"سایر مورخین به جز آریانوس در مورد مراجعت اسکندر و اتفاقات ناگوار   دهداو ادامه می

اند. اگر سردار پرافتخاری مانند اسکندر در این مسیر  آن مطالبی از خود به جای نگذاشته 

از آن را نخواهد داشت و اقدام  با شکست مواجه شود پس هیچ سردار دیگری قدرت عبور

یابیم؟  ود. .... ما در مکران چندین قرن پس از اسکندر چه می شمیآنها دیوانگی محسوب 

م وصل ه های مشخص که آنها را بهه ای مرتفع و ایستگاههسرزمینی با شهرهای آباد، را

منطقه یکی از ند. این شهرها تجارت بسیار شکوفائی دارند و باعث شده که مردم کمی

آب و علف بود." هولدیش  حساب آیند. این منطقه در زمان اسکندر بی   ترین تجار بهمجرب

تر از زمان سد که این سرزمین در زمان خالفت اعراب بسیار پیشرفته رمی به این نتیجه 

اسکندر بود. او از تغییرات منفی در آب و هوای منطقه در این مدت طوالنی سخنی به  

 .آوردان نمی می

شاید جالب باشد بدانیم که سروان پوتینگر گذشته و سر پوتینگر بعدی در مورد مسیر       

وید زیرا او درست صد سال پیش در مناطق جنوبی بلوچستان از چند راه  گمی اسکندر چه 

سفر کرده و در مورد مسیر حرکت پادشاه مقدونی مطالبی بیان کرده است. او ابتدا در  

"قشون او به خاطر شرایط   ویسدنمیگدروسین   او به  ورودو  1ندر در پاتاالمورد مبدأ اسک

مسیر بدون شک    . اینه بودیافت  اندازه کاهشسخت مسیر از تشنگی، گرسنگی و خستگی بی 

نویسان او در مورد منطقه  واقع شده بود. اگرچه تاریخ  2ای براهوکهه در جنوب رشته کو

هر سؤال مشکوک در این  به  پاسخبرای  ذکر شدهند اما شرایط اتوضیحات بیشتری نداده

کرد که  گیری نتیجه توان شک می  "بدون ویسدنمی ." در مورد کراتروساست مورد کافی 

کویرهای قشون را در خارج از    شد تا مسیر حرکت  ژنرال عمدأ از مسیر دیگری اعزام  این

واست از مسیری حرکت کند که به مشکالت شاه افزوده خمی گدروسین شناسائی کند. او ن 

 .ذشتندگمیای عمیق  ههای با درا اغلب از ارتفاعات صخره هه شود زیرا این گذرگا

پس از مرگ اسکندر کشور بزرگی که او از خود به جای گذاشته بود تقسیم شد. پس       

های  اید فقط در داستان و نیم قرن هیچ نامی از آن کشورها باقی نمانده است. ش ٩از 

ای که در میان گبرها، این مردم باستانی ایران زمین نقل شده از آنها نامی به میان  اسطوره

اطراف به    کوچخاطر تعقیب خود تصمیم به    گبرها بهآید. .... پس از گسترش دین اسالم 

گبرها   .منطقه اعزام کردمیالدی قشونی از بغداد به  ۶٧٧رود سند گرفتند. خلیفه در سال 

بابل  در مراجعت از هند به  پیش از همان راهی سفر کردند که اسکندر حدود هزار سال 

رد تا از وجود  کمیم از نزدیک ساحل حرکت  ه  هود که این گروشمیعبور کرده بود. گفته  

یا  ای کوچک به عمق یک یا دو فوت در ساحل شنی درهه آب مطمئن باشند. آنها با حفر چا

 ".سیدندرمیبه آب  

ای متعددی  هه در مورد عدم تغییرات آب و هوائی منطقه در دو هزار سال اخیر نظری     

  آن ایام ویسد که در نمینم. او کمی را بیان  ٣وجود دارد. من در نقل قول زیر نظر لئونتیف

 سردار دیگری هم قشون خود را از دست داد و تعداد زیادی از قشون ان سرداریکی از 

   بود و حتیجنوبی بلوچستان بسیار زیاد  ایههآمد در راوشد. هزار سال بعد رفت تلف 
1 .Palata شهری در منطقۀ قاضی آباد در ایالت اوتارپرادش هند 

2 .Berahok ٣ .Leontieff 
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از این مسیر  ردند. دو افسر زمان ما که خود  کمی ا حرکت  ههنیروهای نظامی هم در این را

ای مطمئن  ههمواره از راه ه اند عقیده دارند که فرمانده مجربی مانند اسکندر کسفر کرده

ای بود که  گونه  ورد. طرز حرکت او باید به خمی رد نباید به مشکالتی بر کمیحرکت 

آورد. این دو جهانگرد سعی در اثبات آن دارند  ضروریات خود را به راحتی به دست می

 یط آب و هوائی امروز منطقه بهتر از زمان اسکندر است. در واقع علت مشکالتکه شرا

کشی برنامه ریزی بد، اکتشافات غلط نظامی در منطقه، انتخاب راه  لشکراسکندر در این 

پربرکت بودن آن سال  بارندگی و آشنائی بلدها بود. گذشته از آن باید در مورد  اشتباه و نا 

بارد و  ها نمی هند در بعضی سالموسمی در جنوب غربیهاین هم تحقیق کرد زیرا بارا

 .ودشمی ها انسان از گرسنگی تلف لیون یم

کشی  لشکر  اما  دنزببود موفق شود و برگ برندۀ خود را به زمین    مصمماسکندر شدیدأ       

خود او به سالمت از این  ولیاو با شکست مواجه شد زیرا منطقه مانند امروز کویر بود 

دست آورد. اما نباید   هائی در آسیا به فاجعه جان به در برد. او در طول چند سال موفقیت 

اتفاقاتی را که برای او در گدروسین افتاده فراموش کرد. اگر اسکندر از تشنگی مرده بود  

 هفتیم که این کویر گدروسین بود که او را از پای درآورد و قشون او را بگمی ما امروز

در جهت  یل کافی برای تغییرات اقلیمی منطقه الکت رساند. در هر صورت امروزه داله

 .در دست نیست منفی 

قشون کراتروس هم چند نکته دارد اما اطالعات ما در مورد او بسیار ناچیز  حرکت      

نام   2و سیستان که در آن زمان درانگیانا 1ور داشت از سرزمین آراخوزیناست. او دست

داشت عبور کرده و به کرمان برسد. احتماأل او در ساحل رود سند از اسکندر جدا شد، از  

اما    هیلمند خود را به گود سیره رساندبه قندهار رسید و به موازات رود   ٣طریق شیکارپور

ند. سرداران کمی مراه داشت چیزی را ثابت نه  ههائی باطالعیم. اینکه او فیلما از راه او بی

اند. حرکت دادن های بعد از فیل استفاده کردهشرق ایران در سالاین قسمت از  بسیاری در  

 د. نبو ترمشکل 4آنها در این مسیر از رساندن این حیوانات به لهاسا

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Arakhosien نشین  پشتونمنطقهٔ های هخامنشیان در شرق فالت ایران و تقریباً یا ُرَخج از ساتراپ

 امروزی در افغانستان است.

2.Drangiana  های امروزی افغانستان، پاکستان های هخامنشیان در سرزمینیا َزَرنگ یکی از ساتراپ

 .داشت َزَرَکه نامدر دورهٔ هخامنشیان  ،ن و نقش رستمبیستو هایهشتونسنگ بنا بر کهو جنوب شرقی ایران 

٣.Shikarpur  مرکز ایالت شیکارپور پاکستان در ساحل رود سند 
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