هرمزگان در سفرنامهی نئارخوس

محمد میردادی
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تاریخ پذیرش98/11/17 :

چکیده
اســتان هرمــزگان در جنــوب کشــور ایــران در کرانههــای خلیــج فــارس و دریــای مکــران
جــای گرفتــه اســت .کرانههــای خلیــج فــارس در اســتان هرمــزگان از دورهی باســتان مســکون
بــوده و ماندههــای تاریخــی و یافتههــای باستانشناســی ،پیشــینهی ایــن اســتان را بــا هــزارهی
دهــم پیــش از میــاد مســیح پیونــد میزنــد .عــاوه بــر یافتههــای باستانشناســی ،نوشــتههای
تاریخــی و جغرافیایــی نیــز از ســدهی پنجــم پیــش از میــاد مســیح بــه ایــن کرانههــا اشــاره
کردهانــد .یکــی از کهنتریــن نوشــتههای جغرافیایــی کــه بــه کرانههــای خلیــج فــارس و
دریــای مکــران در گســترهی اســتان هرمــزگان اشــاره کــرده ،ســفرنامهی نئارخــوس اســت کــه
در ســدهی چهــارم پیــش از میــاد مســیح نوشــته شــده اســت .اســکندر مقدونــی پــس از
رســیدن بــه هندوســتان ،بــرای بازگشــت بــه غــرب گروهــی از ســربازان خــود را از در درهی
اینــدوس بــر کشــتی ســوار کــرد و آنهــا را از راه دریــا بــه ســوی غــرب راهــی ســاخت .هــدف
ایــن گــروه ،رســیدن بــه دشــت ســوزیان و ارونــد رود در دل ایرانشــهر بــود .نئارخــوس به ســوی
غــرب راهــی شــد و دیدههــا و شــنیدههای خــود را بــرای آینــدگان یاداشــت کــرد .وی بــا گــذر
از کرانههــای شــرقی بــه ســاتراپ مکــران رســید و پــس از آن ،اطالعــات فراوانــی دربــارهی
کرانههــای هرمــزگان از بنــدر بدیــس (جاســک) ،بنــدر هرمــوز کهنــه (مینــاب) ،جزایــر هرمــوز،
کشــم و کیــش و دیگــر کرانههــای هرمــزگان بیــان کــرد .روایــات وی از کرانههــای خلیــج
فــارس و دریــای مکــران ،راهنمــای مورخان و جغرافیانویســان در بازســازی تاریخ گذشــتهی این
گســتره و فرمانروایــی ایرانیــان از گذشــتههای دور تــا کنــون بــوده اســت.
کلیدواژهها :هرمزگان ،تاریخ ،باستان ،نئارخوس.

* دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد نجفآباد.
** دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خلیجفارس بوشهر.
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نرگس بهادری

*

تاریخ دریافت98/09/10 :

1. Nearchus
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2ـ هرمزگان
اســتان هرمــزگان بــا  68000کیلومتــر گســتره و  1776415تــن جمعیــت (سرشــماری ،1395
مرکــز آمــار ایــران) ،در جنــوب کشــور ایــران در کرانههــای خلیجفــارس و دریــای مکــران واقــع
شدهاســت .گســترهی ایــن اســتان از شــمال بــه اســتان کرمــان ،از شــمال غــرب و غــرب بــه
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1ـ مقدمه
ســفرنامهها ،یکــی از بهتریــن نوشــتارها بــرای شــناخت و بازســازی تاریــخ گذشــتهی هــر
کشــور و منطقــه اســت .ایــن نوشــتارها کــه بــر پایـهی دیدههــا و شــنیدههای نویســنده نوشــته
شدهاســت ،میتوانــد راهگشــای مورخــان در نــگارش تاریــخ باشــد .کشــور ایــران بــا توجــه
بــه جایــگاه راهبــردیاش در درازنــای تاریــخ ،پذیــرای جهانگــردان فراوانــی بودهاســت .ایــن
جهانگــردان و مســافران ،هــر کــدام بــا هــدف خــاص راهــی ایــن ســرزمین میشــدند؛ برخــی
بــرای بازرگانــی ،دیگــری بــرای گشــت و گــذار و آشــنایی بــا کشــورها و تیرههــا و برخــی دیگــر
نیــز بــا عنــوان فرســتادگان سیاســی بــه ایــران میآمدنــد .بیشــتر جهانگردانــی کــه از مغــرب
زمیــن بــه ایــران وارد میشــدند ،ســفرنامههایی از خــود بــه یــادگار میگذاشــتند.
ســفرنامهی نئارخــوس ،1یکــی از دیرینهتریــن ســفرنامههایی اســت کــه در آن میتــوان
بــه روایــات ارزنــدهای دربــارهی ایــران ،خلیــج فــارس و کرانــه و پــس کرانههــای آن دســت
یافــت .ایــن ســفرنامه در ســدهی چهــار پیــش از میــاد مســیح نوشــته شــد .نئارخــوس یکــی
از ســرداران و همراهــان اســکندر در یــورش بــه شــرق بــود کــه پــس از رســیدن بــه هنــد ،بــه
درهی
فرمــان اســکندر مقدونــی بــرای شناســایی راههــای دریایــی و بررســی بندرهــای مســیر از ّ
رود ســند در هندوســتان راهــی شــرق شــد .هــدف از ایــن ســفر ،شناســایی مســیر دریایــی،
بررســی کرانههــا و بندرهــای مناســب بــرای بازرگانــی و رســاندن تعــدای از نیروهــای اســکند به
ارونــد رود و خلیــج شــوش در جنــوب غربــی بــود .نئارخــوس در ایــن ســفر دریایــی ،دیدههــا و
شــنیدههای خــود را از هندوســتان تــا میــانرودان یادداشــت کــرد کــه ایــن گزارشهــا ،پایـهی
بســیاری از نوشــتههای بعــدی دربــارهی خلیــج فــارس بــود .اینــک ســفرنامهی نئارخــوس از
بیــن رفتهاســت و مــا تنهــا از تاریــخ آریــان بــه وجــود ایــن ســفرنامه پــی میبریــم .آریــان
خالص ـ های از ســفرنامهی نئارخــوس را در تاریــخ خــود ذکــر کردهاســت.
اســتان هرمــزگان نیــز کــه در جنــوب و جنــوب شــرقی ایــران در کرانههــای خلیــج فــارس
و دریــای مکــران جــای گرفتــه اســت ،در ایــن ســفرنامه جایگاهــی دارد و نئارخــوس روایــات
ارزنــدهای دربــارهی گســترهی کنونــی هرمــزگان از شــرقیترین نقطــه در شهرســتان جاســک تا
غربیتریــن نقطــه در بندرلنگــه و پارســیان بیــان کردهاســت .پایـهی ایــن پژوهــش بــر ســفرنامه
اســتوار اســت و عــاوه بــر آن ،آگاهیهــای اندکــی دربــارهی اســتان هرمــزگان بیــان میشــود.
ایــن پژوهــش یــک پژوهــش کتابخان ـهای اســت و پیــش از آن ،در ایــن زمینــه پژوهشهــای
اندکــی انجــام شدهاســت .سدیدالســلطنه کبابــی در بندرعبــاس و خلیــج فــارس و اعتضــاد
الســلطنه در مــرآت البلــدان ،برگردانهایــی از ســفرنامهی نئارخــوس را بــه صــورت کلــی در
کتابهایشــان ذکــر کردهانــد.
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 .1در گویــش بنــدری و بســیاری از شــهرهای جنوبــی ایــران ،درخــت خرمــا را مــغ مینامنــد .کلمــه مــغ فارســی اســت
و واژهی نخــل کــه جایگزیــن آن شــده ،عربــی اســت.
 .2بــرای آگاهــی بیشــتر دربــارهی جزیــرهی کشــم در دورهی باســتان ،نــگاه کنیــد بــه :خســروزاده ،محوطههــا و
اســتقرارهای اشــکانی جزیــرهی قشــم ،ص 80؛ بابــک راد ،آثــار ساســانی خلیــج فــارس (جزیــره قشــم) ،ص 11و
عبدالجلیــل مرداســنگی ،خربــس ،غــار راز آمیــز مهــر ،مطالعــات خلیــج فــارس ،دفتــر چهــارم.
 .3یونانیــان باســتان ،دریــای جنــوب ایــران ،هندوســتان و شــبه جزیــرهی عربســتان را دریــای اریتــره مینامیدنــد.
دریــای اریتــرهی باســتانی ،خلیــج فــارس ،اقیانــوس هنــد ،دریــای مکــران و دریــای عــرب را در بــر میگرفــت.
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اســتان فــارس و بوشــهر ،از شــرق بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان و از جنــوب بــه خلیجفارس
و دریــای مکــران خاتمــه مییابــد .بــر پای ـهی تقســیمات سیاســی ،ایــن اســتان بــه ســیزده
شهرســتان تقســیم شدهاســت کــه عبارتنــد از :ابوموســی ،بســتک ،بشــاکرد ،بنــدر جاســک،
بنــدر خمیــر ،بنــدر ســیریک ،بندرعبــاس ،بندرلنگــه ،پارســیان ،حاجیآبــاد ،رودان ،قشــم و
مینــاب .بندرعبــاس بزرگتریــن شــهر و مرکــز اســتان هرمــزگان اســت .ایــن شــهر در ســال
 1031هجــری پــس از شکســت و بیــرون رانــدن پرتغالیهــا از جزیــرهی هرمــوز بــهفرمــان
شــاهعباس یکــم صفــوی ،در جــای دهکــدهی بنــدل میــان د ِه ســورو و مــغ 1ناخــدا ســاخته
شــد .بندرعبــاس بــزرگ و بزرگتــر شــد و اینــک دو روســتای ســورو و مــغ ناخــدا را  -کــه در
هنــگام بنیــان گذاشــتن شــهر ،چنــد فرســنگ از آن دور بودنــد  -در خــود جــایداد .کشــتزار
نابنــد نیــز کــه در شــمال خــاوری بنــدل بــود ،اکنــون در درون بندرعبــاس جــای گرفتهاســت.
بــر پای ـهی نوشــتههای تاریخــی و یافتههــای باستانشناســی ،بخشهــای خــاوری اســتان
در گســترهی دشــت مینــاب ،راه بازرگانــی مینــاب بــه جیرفــت در گســترهی شهرســتان رودان
(ســرلک و نــوروزی )2 :1389 ،و کوهســتان بشــاکرد (مســتوفی)2 :1351 ،؛ (شــارپ )111 :1343 ،دارای
پیشــینهی درازی هســتند .پیشــینهی دریانــوردی و بازرگانــی در ایــن بخشهــا بــه هزارههــای
پیــش از میــاد مســیح میرســد .یافتههــای بهدســتآمده از کاوشهــای باستانشناســی،
ایــن دیــدگاه را اســتوار کردهاســت (عباسنــژاد سرشــتی و فاضلینشــلی.)82 :1385 ،
کاوشهــای باستانشناســی اســتان ،از ده ـهی پنجــاه خورشــیدی آغــاز شدهاســت .بــرای
نخســتین بــار باستانشناســان در جزیــرهی کشــم ،2هرمــز ،کیــش و بخــش مرکــزی شهرســتان
بندرعبــاس بــه گمانهزنــی و کاوش پرداختنــد و تپههــای باســتانی را از دورهی پیــشاز تاریــخ
تــا دورهی قاجاریــه شناســایی و بررســی کردنــد .در گمانهزنیهــای پــساز آن نیــز تپههــای
باســتانی در غــرب و شــمال اســتان یافتــه شــد .هماکنــون نیــز کاوشهــا بــرای روشــن شــدن
تاریــخ کرانــه و پسکرانههــای خلیجفــارس در اســتان هرمــزگان در حــال انجــام اســت.
کاوشهــای باستانشناســی پیــش از انقــاب اســامی تنهــا در جزیــرهی کشــم ،کیــش
و بخــش مرکــزی بندرعبــاس و اندکــی نیــز در جزیــرهی هرمــز انجــام و گزارشهــای آن در
رســانههای باستانشناســی چــاپشــد .در ایــن گزارشهــا ،پیشــینهی ســکونت در اســتان
هرمــزگان تــا هــزارهی دهــم پیــش از میــاد مســیح بیــان شدهاســت .بــر پای ـهی یافتههــای
باستانشناســی ،تُــم ســر خــون در شــرق بندرعبــاس پیشــینهی ســکونت ده هــزار ســاله دارد
(توفیقیــان.)2 :1387 ،
عــاوه بــر یافتههــای باستانشناســی ،نوشــتههای تاریخــی نیــز از دورهی شاهنشــاهی
3
هخامنشــی بــه تاریــخ ایــن اســتان اشــاره کردهاســت .هــرودت ،ســاکنان جزایــر دریــای اریتــره

2. Arrian, Anabasis, Translated By, P. A. Brunt, LEOB Press, HARVARD College, 1983, Book 8 (Indica).

 .3برای آگاهی از برگردان سفرنامهی نئارخوس به فارسی نگاه کنید به  :اعتماد السلطنه ،مرآت البلدان ،ج  ،1ص 470-
 456و سدیدالسلطنه ،بندرعباس و خلیج فارس ،ص ( .327-313بهتر است از متن انگلیسی بهره ببریم).
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 .1هــم اکنــون بــه صــورت رســمی ایــن گســتره را شهرســتان بشــاگرد مینامنــد کــه ایــن نــام هیــچ پیشــینهای نــدارد
و در نوشــتههای تاریخــی و جغرافیایــی ،نــام ایــن گســتره بشــکرد و بشــاکرد اســت .نــگاه کنیــد بــه :از کوهســتان کــوچ
تــا بشــکارد ،از بشــکرد تــا بشــاگرد ،پایــگاه خبــری نــگاه جنــوب ایــران نیــوز 2 ،آبــان .1398
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و میکهــا و یــا ماکاهــا در کرانههــای خلیجفــارس و دریــای مکــران را ســاتراپ و شاهنشــین
چهاردهــم میدانــد (هــرودت )192 :1382 ،و مینویســد :ســاکنان ایــن جزایــر کــه شاهنشــاه
هخامنشــی آنهــا را مهاجــران مینامــد ،درواقــع مخالفــان او هســتند کــه بــه ایــن جزایــر تبعیــد
شــدهاند (همانجــا) .خشایارشــاه نیــز در کتیب ـهی تخــت جمشــید از تیــرهی کوفــج (کوهســتان
کــوچ) بــا نــام بخشــی از شاهنشــاهی پــارس یــاد کردهاســت (شــارپ .)111 :1343 ،بــر پای ـهی
نوشــتههای ســدهی نخســت اســامی ،کوهســتان کــوچ بــا کوهســتان بشــ َکرد 1در بخــش
خــاوری هرمــزگان همخوانــی دارد (مقدســی .)2 :1361 ،عــاوه بــر روایــات تاریخــی ،یافتههــای
باستانشناســی نیــز بــه رونــق پیشـهها و زندگی وابســته بــه کشــاورزی ،دامپــروری و ماهیگیری
در بیشــتر بخشهــای هرمــزگان پــس از ورود آریاییهــا اشــاره میکنــد .برجســتهترین نشــان
ایــن دگرگونیهــا در جزیــرهی قشــم دیــده میشــود (خســروزاده.)82 :1392 ،
بــا گــذر از دورهی افســانهای و پیــشاز تاریــخ و آغــاز دورهی تاریخــی تــا ســدهی پایانــی
شاهنشــاهی اشــکانی ،بیشــتر ســاکنان کرانههــا و بندرهــای شــمالی و جنوبــی خلیجفــارس
و دریــای مکــران ایرانیــان بودنــد و تازیــان در ســدههای پایانــی فرمانروایــی اشــکانیان بــه
کرانههــای جنوبــی خلیجفــارس وارد شــدند .پــساز آن نیــز تــا ســدهی هفــت میــادی و
فروپاشــی شاهنشــاهی ساســانی ،کرانههــای جنوبــی همچنــان در اختیــار ایرانیان بــود .بنابراین،
میتــوان گفــت در همــهی کاوشهــای کرانــهی جنوبــی خلیجفــارس ،پیشــینه ،فرهنــگ و
هنــر ایرانــی روشــن و نمایــان اســت و نمیتــوان از کنــار آن گذشــت .گفتنــی اســت کــه هــر
چــه بیشــتر در کرانههــای جنوبــی خلیجفــارس کاوش شــود ،پیشــینه و فرهنــگ و هنــر ایرانــی
بیشــتر نمایــان خواهــد شــد.
بــا یورش اســکندر و فروپاشــی شاهنشــاهی هخامنشــی ،ســردار مقدونی ســفر جنگی خــود را
تــا بخشهــای باختــری هندوســتان ادامــه داد .در زمــان بازگشــت ،چند گروه و دســته از ســربازان
اســکندر بــه فرماندهــی نئارخــوس از راه دریایــی رود ســند به ســمت میــانرودان در دل ایرانشــهر
(عــراق امــروزی) بــه راه افتادنــد .گزارشهــای ایــن فرمانــده در تاریــخ آریــان ذکــر شدهاســت.2
نئارخــوس در گــذر از دریــای مکــران بــه خلیجفــارس و میــانرودان ،روایــات ارزنــدهای دربــارهی
مردمــان کرانههــا و جزایــر ایــران در دریــای مکــران و خلیجفــارس ذکــر کردهاســت. 3
بیشــتر ایــن اطالعــات از بنــدر بدیــس جایــگاه کنونــی بندر جاســک و بنــدر هرمــوز در کنار
رود مینــاب ،همچنیــن جزایــر کشــم (قشــم) ،هرمــز و الرک ذکــر شدهاســت .نکتـهی ارزشــمند
ایــن گــزارش ،پیــاده شــدن ســپاهیان نئارخــوس در بنــدر آرموزیــا (هرمــوز کهنــه مینــاب) و
ســفر او بــه کرمــان بــرای دیــدار اســکندر اســت .بــا آگاهــی از پیشــینهی شــهرهای میانــه راه
هرمــوز بــه جیرفــت ،میتــوان گفــت کــه مســیر مســافرت نئارخــوس بــه کرمــان از راه جــادهی
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3ـ سفرنامهی نئارخوس در هرمزگان
والهــا در اقیانــوس هنــد ،جثـهی بســیار بزرگتــری نســبت بــه والهــای مدیترانــه دارنــد.
آن گونــه کــه نئارخــوس شــرح میدهــد :زمانــی کــه نــاوگان از کویــدزا 3عبــور کــرد ،دیدنــد
کــه آب تــا ارتفــاع زیــادی بــه بــاال پرتــاب میشــود .انــگار کــه توســط یــک فــواره ،آب بــه بــاال
آمــده باشــد .آنهــا بــه دلیــل ظاهــر عجیــب ایــن مســأله وحشــت کردنــد و علت ایــن واقعــه را از
ســکانداران محلــی جویــا شــدند و پــی بردنــد کــه والهــا دارنــد در آب بــازی میکننــد و آب را
بــا فشــار از ســوراخ بینیشــان بــه بــاال پرتــاب میکننــد .امــا جاشــوها چنــان حیــران بودنــد
کــه پاروهــا از دستانشــان افتــاد.
نئارخــوس بالفاصلــه بــا نــاو خــودش از میــان نــاوگان گذشــت و بــه فرماندههــا دســتور
داد کــه صفــی را تشــکیل دهنــد؛ بــه طــوری کــه سرشــان بــه ســمت عظیــم الجثههــا باشــد،
هماننــد وقتــی کــه بــه جنــگ میرونــد .در همــان زمــان بــه افــراد فرمــان داد کــه بــا تمــام
تــوان فریــاد جنــگ را ســر دهنــد ،نهایــت تالششــان را بــه کار گیرنــد و بــا پاروهایشــان موجهــا
2

 .1تــا ســدههای نخســت اســامی ،جغرافیانویســان روایــت کردهانــد کــه بــه ســبب پیشــینهی طوالنــی و قــدرت
ایرانیــان در کرانههــای خلیــج فــارس ،دریــای مکــران ،اقیانــوس هنــد و دریــای عــرب ،ایــن دریــا بــا نــام دریــای پــارس
شــناخته میشــد.
 .2آغاز برگردان متن اصلی از کتاب:
Nearchus, voyage of Nearchus, William Vincent, London, 1809.
3. Kuidza
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باســتانی هرمــوز بــه جیرفــت و کرمــان بودهاســت.
در بازگشــت از کرمــان و ادامــهی راه ،نئارخــوس از دو جزیــرهی اوآراگانــا و اوآراکاتــا یــاد
میکنــد .بنــا بــر دیــدگاه بســیاری از پژوهشــگران ،ایــن نامهــا بــه جزایــر قشــم و هرمــز یــا
الرک اشــاره دارد .از البــهالی روایــات نئارخــوس ،میتــوان زندگــی روزمــره و اداری اســتوار
کرانههــای خلیــج فــارس را پــس از فروپاشــی شاهنشــاهی هخامنشــی مشــاهده کــرد .ایــن
روایــت ،بیانگــر دســتگاه اداری نیرومنــد در کرانههــا و جزایــر خلیجفــارس و دریــای مکــران
در ایــن دوره اســت .گفتنــی اســت کــه هــدف نــاوگان نئارخــوس ،گشــودن کرانههــا و جزایــر
ایــران در خلیجفــارس و کرمــان نبــود ،بلکــه انگیــزهی اســکندر از گســیل کــردن ایــن نــاوگان،
شناســایی راه دریایــی هندوســتان بــه میــانرودان و شــناخت بندرهــای کرانـهی دریــای پــارس
بــود.1
نئارخــوس در نوشــتههایش از شــخصی بــه نــام مازانــس یــاد کردهاســت (Vincent, 1809:
 .)56وی فرمانــروای جزیــرهی کشــم (قشــم) و شــاید پادشــاه کرانههــا و جزایــر خلیجفــارس
بــود و پایتخــت او در جزیــرهی کشــم قــرار داشــت .یافتههــای باستانشناســی جزیــرهی
کشــم ،جایــگاه ویــژهی ایــن جزیــره را در دورهی هخامنشــیان نشــان میدهــد .نــام ایرانــی وی
نیــز برقــراری دســتگاه اداری هخامنشــیان را در ایــن بخــش یــادآوری میکنــد .در برگــردان
زیــر ،روایــات نئارخــوس پیــش از رســیدن بــه بنــدر جاســک و ذکــر افســانهی منمنــداس در
کرانههــای مکــران آغــاز میشــود و پــس از راهــی شــدن آنهــا از جزیــرهی کشــم بــه ســوی
ارونــد رود و میــانرودان خاتمــه مییابــد.

4. Nosala
5. Nereid
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 ،Ikhthuophogi .1مکران.
 ،Stadia .2واحد مسافت در یونان باستان در حدود  158متر.
 .3نیایشگاه خدای خورشید
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را بــه شــدت پــارو کننــد .ســپس آنهــا از بیــم و وحشتشــان درآمدنــد و بــه گونـهای بــه ســوی
عظیمالجثههــا پیــش رفتنــد کــه انــگار واقعـاً یــک جنــگ بــود .زمانــی کــه بــه دشــمن نزدیــک
شــدند ســر و صدایشــان بــه اوج خــود رســیده بــود .شــیپورچی دوبــاره آغــاز کــرد و صــدای پارو
زدن در همــه جــا منعکــس شــد؛ بــه همیــن دلیــل عظیمالجثههــا کــه انــگار بــه دلیــل حملــه
ترســیده بودنــد ،بــا ســر بــه اعمــاق آب شــیرجه زدنــد و بــه طــرف عقــب دوبــاره بــاال آمدنــد
و بــه طــرز باشــکوهی مثــل قبــل بــه پرتــاب کــردن آب ادامــه دادنــد .خطــر رفــع شــده بــود،
دریانــوردان فریــاد زدنــد و بــرای رهایــی غیــر منتظرهشــان دســت زدنــد و شــهامت و پایمــردی
نئارخــوس را تحســین کردنــد.
بعضــی از ایــن والهــا ،خشــک شــده در جــزر دریــا رهــا و بعضــی دیگــر ،بــا طوفانهــا بــه
ســاحل آورده میشــدند .در ایــن حالــت ،آنهــا میافتادنــد و میگندیدنــد تــا زمانــی کــه گوشــت
از استخوانهایشــان جــدا میشــد و محلیهــا از آن اســتخوانها بــرای ســاخت خانههایشــان
اســتفاده میکردنــد .اســتخوانهایی کــه از کنارههــای بــدن درآورده شــده بــود ،در تیــر ســقف
و تیــر شــیب بــه کار میرفتنــد و کوچکترهــا در الــوار .اســتخوانهای آرواره ،صــاف و مســطح
و بــرای درهــا مناســب بودنــد .والهــا معمــوالً حیوانــات دراز و بزرگــی هســتند .نئارخــوس بــا
گــذر از کرانههــای مکــران بیــان میکنــد کــه وقتــی آنهــا از کرانههــای اکتیوفاگــی 1گــذر
کردنــد ،دربــارهی جزیــرهای کویــری در هــزار اســتادیای 2ســاحل گزارشهایــی شــنیدند.
بومیهــای آنجــا معتقدنــد کــه ایــن مــکان بــرای خــدای خورشــید مقــدس شدهاســت 3و
نوســاال 4خوانــده میشــود .مکانــی کــه هیــچ کــس جرئــت بازدیــد کــردن از آن را نداشــت و
از کســانی کــه بــدان جــا رفتــه بودنــد نیــز دیگــر هیــچ خبــری نیامــده بــود .در حالــی کــه
نئارخــوس نزدیــک ایــن مــکان بــود ،یکــی از کشــتیهای او -کــه دارای خدمـهی مصــری بــود-
ناپدیــد شــد .ســکانداران محلــی کــه در کشــتی حضــور داشــتند ،معتقــد بودنــد ایــن کشــتی
بایــد بــه دلیــل نزدیــک شــدن خیلــی زیــاد بــه ایــن جزیــره نابــود شــده باشــد.
بــا ایــن وجــود ،نئارخــوس گروهــی را بــه آن مــکان فرســتاد و بــه آنــان فرمــان داد کــه در
کرانـهی جزیــره پهلــو نگیرنــد و تنهــا بــا فاصلـهی نزدیــک ،نــام فرمانــده را فریــاد بزننــد .ایــن
کار دســتاوردی نداشــت و نئارخــوس شــخصاً راهــی جزیــره شــد و در کرانـهی آن لنگــر انداخت.
عــاوه بــر آن ،وی نیروهایــش را هــم برخــاف میــل باطنیشــان وادار کــرد کــه در آن ســاحل
پهلــو بگیرنــد و بــه آن وارد شــوند .ایــن کار در مــدت زمانــی کوتــاه بــه صــورت یــک افســانهی
ایــدهآل منتشــر شــد .عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده ،افســانهای دیگــر در مــورد جزیــره وجــود
داشــت .بــر پایـهی ایــن افســانه ،آن جزیــره محــل ســکونت نرئیــد بــود .نرئیــد 5بــا اینکــه نامــی
شــناخته شــده نداشــت ،امــا پیشـهاش اغــوای دریانوردانــی بــود کــه بــرای در آغوش کشــیدنش
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 .1به افسانهی ملمداس -که تا کنون در کرانههای هرمزگان نیز وجود دارد -مشابه است و میتواند ریشهی این اسطوره
باشد.
 .2گفتهی مصحح سفرنامه است.
 ،Gadrosia .3در گسترهی شاهنشاهی هخامنشی گدروزیا برابر با بلوچستان کنونی است.
 .4دماغهی جاسک

5. Oritæ

 ،Badis .6برابر با بندر جاسک
 ،Maketa .7دماغهی مسندم ،ماسون دم ،مزون و یا ماسون نام فارسی و نخستین عمان است ،هر چند عمان نیز نامی
فارسی است.
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آنجــا پهلــو میگرفتنــد .1وی آنهــا را بــه ماهــی مبــدل میســاخت و در دریــا رهــا میکــرد.
خــدای خورشــید از ایــن خیانــت و بیوفایــی رنجــور شــد و بــه ایــن حــوری فرمــان داد کــه
اقامتــگاه دیگــری بــرای خــود برگزینــد .بــا ایــن فرمــان ،او گفــت کــه آمــادهی اطاعــت اســت.
در غیــر ایــن صــورت ،هیــچ قدرتــی بــرای مقاومــت نداشــت .خــدای خورشــید از فرمانبــرداری
او خشــنود شــد .پــس از آن ،از ســر دلســوزی کســانی را کــه از افســون او زیــان دیــده بودنــد،
دوبــاره از صــورت ماهــی بــه انســان تبدیــل کــرد .نــژاد اکتیوفاگیهــا (مکرانیهــا) از ایــن
انسانهاســت و نــوادگان آنهــا هــم تــا زمــان اســکندر ســاکن آن جــا بودنــد .مــن بــه ایــن امــر
کــه نئارخــوس زمــان و اســتعداد خــود را بــرای تکذیــب ایــن افســانهی ایــدهآل تلــف کــرده و در
عیــن حــال نیــازی بــه هیــچ گونــه اتحــادی نداشــت ،هیــچ اعتبــاری نمیدهــم و اندیشــیدن در
مــورد ایــن موضــوع را حتــی بــرای یــک لحظــه ،کاری بیهــوده میدانــم. 2
در شــمال اکتیوفاگــی ،ســرزمین و بیابــان خشــک گادروســیا 3قــرار داشــت .رنــج کشــیدن
ش او در گــذر از ایــن بیابــان ،بــه کار قبلــی مــن ارتبــاط دارد .نــاوگان نئارخــوس
اســکندر و ارتـ 
بــه کرانههــای کرمــان رســیده بــود .در آن دماغــه ،لنگــر انداخــت و مجبــور شــد در محوطـهی
بــاز کنــار ســاحل بــه اســتراحت بپــردازد .از ایــن دماغــه ،مســیر آنهــا از غــرب بــه شــمال غربــی
تغییــر یافــت .4کرمــان ماننــد اوریتــه 5و ایکتوفاگــی منطقهای ویــران نبــود ،بلکه سرشــار از ذرت
و میــوه و چــراگاه بــود؛ پــر درخــت و پــر آب.
پــس از دور زدن دماغــه ،در بدیــس 6لنگــر انداختنــد .بدیــس بــا دیگــر مناطقــی که اخیــرا ً از
آن گــذر کــرده بودنــد ،متفــاوت بــود .ســکنهی بســیار داشــت و در آن غــات فــراوان ،تاکســتان،
انــواع درختــان پربــار بــه غیــر از درخــت زیتــون بــرای اســتفادهی انســانها یافــت میشــد.
آنهــا پــس از رفــع عطــش و تهیـهی آنچــه مــورد نیازشــان بــود ،بــار دیگر بــه حرکــت پرداختند
و در ســاحلی دیگــر لنگــر انداختنــد .روبرویشــان بــه فاصلـهی یــک روز ســفر ،دماغـهای بــه نــام
ماکتــا 7قــرار داشــت کــه بــر اســاس شنیدههایشــان ،بخشــی از عربســتان بــود .آنهــا از طریــق
کســانی کــه بــا آن منطقــه آشــنا بودنــد ،مطلــع شــدند کــه از آن بنــدر و بندرهــای همســایه،
دارچیــن و دیگــر مــواد اولیــه /کاالهــای مصرفــی (میتــوان گفــت ادویهجــات) بــه ســرزمین
آشــوریان فرســتاده و جــا بــه جــا میشــود.
نئارخــوس خطــی را کــه در آن پهلــو گرفتــه بودنــد و آنهــا را بــه دماغـهی روبرویشــان در
ســرزمین عربســتان وصــل میکــرد ،نقط ـهی آغــاز خلیجــی میدانســت کــه بــه آن دریــای

 ،Badis .3برابر با بندر جاسک
 ،Neoptana .4بــا توجــه بــه فاصلـهی یــاد شــده بــا بنــدر هرمــوز کهنــه در ســاحل رود آنامیــس میتــوان گفــت کــه
ایــن بنــدر میــان بنــدر ســیرک و مینــاب قــرار داشــته اســت.
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اریتــراس 1میگفتنــد .ایــن منطقــه در واقــع همــان خلیــج فــارس اســت .پــس از مشــاهدهی
ایــن دماغــه ،اونســیکریتوس 2پیشــنهاد داد کــه بــه صــورت مســتقیم بــه ســمت دماغــه حرکت
کننــد و بــه خلیــج وارد نشــوند؛ چــرا کــه ممکــن اســت بــه دلیــل آشــنا نبــودن بــا منطقــه و
ایــن نواحــی ،ســردرگم و بــا همــان مشــکالت مشــابه قدیمــی روبــرو شــوند.
نئارخــوس ایــن پیشــنهاد را احمقانــه و بیمعنــا و اونســیکریتوس را در اشــتباه پنداشــت .او
خاطرنشــان کــرد کــه هــدف و نیــت اســکندر از راهانــدازی و تشــکیل ایــن نــاوگان ،جابهجایــی
نیروهایــش نــه از طریــق زمیــن بلکــه از طریــق ســیاحت و اکتشــاف دریایــی و آبــی بودهاســت،
تــا شــهرها و بنــادر موجــود ،پیــدا و کشــورهای ایــن نواحــی شناســایی و ارزیابــی شــود.
نئارخــوس ادامــه داد کــه وظیفـهی محولــه را بایســتی بــه درســتی انجــام داد ،بــه خصــوص
اینــک کــه منبعــی بــرای تأمیــن تمامــی نیازهــای اساســی خــود پیــدا کردهانــد .او حــدس
مـیزد و از ایــن امــر نگــران بــود کــه دماغـهی روبــرو ،بیابانــی و خالــی از ســکنه و آب باشــد.
چنیــن تصــور میکنــم کــه ایــن نگرانیهــا درســت و بــه جــای بــود؛ چــرا کــه حــال بــا
اطالعاتــی کــه مــا از ایــن دماغــه و ســاحل داریــم ،آگاهیــم کــه ایــن ســرزمین ،بیابانــی خشــک
و ب ـیآب اســت.
3
پــس از پهلــو گرفتــن در بدیــس  ،نــاوگان هفتصــد اســتادیا در نزدیکــی ســاحل باقــی مانــد
و ادامــه داد تــا بــه نئوپتانــا 4رســید .نــاوگان در مســیری دیگــر قــرار گرفــت و صبــح روز بعــد
پــس از گذشــتن صــد اســتادیا ،بــه رودخانـهای بــه نــام آنامیــس در ناحیـهی هرمــوز رســید .در
آنجــا بــا آغــوش بــاز از آنــان پذیرایــی شــد و همـهی اقــام و اجنــاس بــه غیــر از زیتــون یافــت
میشــد .همچنیــن ســربازان و مــردان اجــازه یافتنــد کــه بــه ســاحل برونــد و بدیــن ســرزمین
راه یابنــد .همگــی از ایــن بابــت خوشــحال بودنــد و بــا یکدیگر از ســختیها و مشــکالتی ســخن
میگفتنــد کــه در طــول مســیر در ســاحل اکتیوفاگــی و حاشــیهی کویــر دیــده بودنــد ،یــا
آنچــه از وحش ـیگری بومیــان متحمــل شــده بودنــد.
بعضیهــا در جســتجوی چیــزی کــه خواستههایشــان را برطــرف یــا کنجکاویشــان را ارضــا
کنــد ،از ســاحل بــه بخشهــای داخلــی ســرزمین رفتنــد .در مســیر ایــن پرســه زدنهــا ،بــا
مــردی روبــرو شــدند کــه لبــاس و آداب یونانیــان را داشــت و بــه زبــان آنهــا ســخن میگفــت.
پــس از همـهی خطراتــی کــه پشــت ســر گذاشــته بودنــد ،دیــدن شــخصی کــه بــه زبــان یونانی
صحبــت کنــد برایشــان حیــرت انگیــز بــود و آنــان را از شــادی بــه گریــه انداخــت .از او جویــا
شــدند کــه او کیســت و از کجــا آمدهاســت؟ وقتــی آنهــا را مطلــع ســاخت کــه از اردوگاه
مقدونــی منحــرف شدهاســت و اینکــه اســکندر و ارتشــش در همــان نزدیکــی اســت ،آنهــا غوغــا
بــه پــا کردنــد و دســت زدنــد و بــه ســرعت او را نــزد نئارخــوس بردنــد.
همــان داســتان تکــرار شــد و آنهــا دریافتنــد کــه مســافتی بــه انــدازهی پنــج روز از پادشــاه
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و ارتشــش فاصلــه دارنــد .او افــزود کــه میتوانــد آنهــا را بــه فرمانــدار منطقــه معرفــی کنــد و
بالفاصلــه هــم همیــن کار را کــرد .بــا شــنیدن ایــن خبــر ،نئارخــوس مصمــم شــد که بــه ارتش
بــرود .او بعــد از ظهــر بــه نــاوگان بازگشــت ،ولــی صبــح روز بعــد دســتور داد کــه کشــتیها در
ســاحل پهلــو بگیرنــد تــا آســیبها و خســارات کشــتیها را تعمیــر و نیروهــای نظام ـیاش را
در آن محــل مســتقر کنــد؛ بــه همیــن دلیــل ،در آنجــا اردوگاهــی نظامــی بــر پــا کــرد و آن را
بــا صخــره و خاکریــز طبیعــی حصارچینــی کــرد .ســپس معبــری حفــر کــرد کــه از رودخانــه به
دریــا وصــل بــود و کشــتیها درون آن مرتــب و ایمــن بودنــد.
در حالــی کــه نئارخــوس بــه ایــن امــور میپرداخــت ،فرمانــدار منطقــه -کــه از نگرانــی
شــدید اســکندر در مــورد نــاوگان دریایــی و سفرشــان آگاه بــود -بــه امیــد دســت یافتــن بــه
پــاداش و عرض ـهی ایــن خبــر خــوب ،خــود را از کوتاهتریــن راه بــه محــل اســتقرار اســکندر
رســاند تــا خبــر آمــدن نئارخــوس را بــه پادشــاه برســاند .اســکندر بــا اینکــه از شــنیدن این خبر
بــه محــل اســتقرار پادشــاه خوشــحال شــد ،از صحــت آن اطمینــان نداشــت .پــس از گذشــت
چنــد روز و نرســیدن نئارخــوس ،شــک و شــبههی او افزایــش یافــت و بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه همـهی آنچــه فرمانــدار بیــان کــرده بــود ،دروغ اســت .بــا این وجــود ،فرمــان داد تــا چندین
گــروه در تمامــی جهــات بــه حرکــت درآینــد و بــه جســتجوی نئارخــوس و همراهانــش برونــد.
دســت خالــی برگشــتن تعــدادی از ایــن گروههــا ســبب شــد اســکندر نســبت بــه گذشــته
مضطربتــر شــود و آن فرمانــدار را بــرای اینکــه بــا توهمــات اشــتباهش او را بازیچ ـهی خــود
قــرار دادهاســت ،توبیــخ و دســتور حبســش را صــادر کنــد.
در همیــن زمــان ،یکــی از گروههــای گســیل شــده توســط اســکندر کــه بــا تعدادی اســب و
درشــکه بــه جســتجوی نئارخــوس رفتــه بودنــد ،در میانـهی راه با نئارخــوس و آرچیــاس 1و پنج
شــش همــراه او برخــورد کردنــد ،ولــی بــه دلیل تغییــرات شــدید ظاهری آنــان ،نتوانســتند هیچ
یــک از آنهــا را بشناســند .ایــن امــر طبیعــی هــم بــود؛ چــون آنهــا بــا لباسهــای پــاره پــاره،
موهــای بــه هــم ریختــه ،بدنهــای الغــر ،قیافههــای رنــگ پریــده و آفتــاب زده کــه بیانگــر درد
و رنــج آنهــا بــود قابــل شناســایی نبودنــد .وقتــی آنهــا از مــکان اســکندر جویــا شــدند ،نظامیــان
مــکان اردوگاه را بــه آنهــا گفتنــد و خــود بــدون آگاهــی از کنــار آنهــا گذشــتند .آرچیــاس کــه
حــدس زده بــود نیــت آنهــا چیســت ،گفــت :بــه طــور قطــع نئارخــوس ،اگر دچار اشــتباه نشــده
باشــم ایــن مــردان در همــان جــادهای هســتند کــه مــا از کویــر آغــاز کردیــم ،آنهــا میتوانند در
جســتجوی مــا باشــند .اینکــه آنهــا مــا را نشــناختند هــم جــای تعجبی نیســت؛ چــون ظاهرمان
تغییــر کردهاســت .نئارخــوس موافقــت کــرد و از آنهــا پرســید کــه بــه کــدام ســو میرونــد؟
آنهــا پاســخ دادنــد کــه مــا در جســتجوی نئارخــوس هســتیم و فرســتاده شــدهایم کــه
دربــارهی نــاوگان جســتجو کنیــم .دریاســاالر در پاســخ گفــت :مــن نئارخوســم و ایــن آرچیــاس!
مــا را نــزد اســکندر ببریــد تــا هم ـهی رویدادهــای ســفرمان را برایــش گــزارش دهیــم .آنهــا
بالفاصلــه درون درشــکه نشســتند و همــراه بــا نظامیــان بــه اردوگاه بازگشــتند.
در مســیر حرکــت بــه آنجــا ،بعضیهــا [کــه ســواره بودنــد] کــه مشــتاق بودنــد ایــن خبــر
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خــوب را بــه پادشــاه برســانند ،زودتــر از دیگــران شــتافتند و بــه پادشــاه اطــاع دادنــد کــه
نئارخــوس و آرچیــاس و پنــج شــش تــن از همراهانــش در راه رســیدن بــه آنجــا هســتند .امــا از
پیــروزی یــا شکســت در کارهایشــان هیــچ خبــر و گزارشــی نداشــتند .ایــن موضوع ســبب شــد
اســکندر فکــر کنــد کــه ایــن مأمــوران ممکــن اســت بــه طــرز معجزهآســایی از آنجــا گریختــه
باشــند ،ولــی باقــی نیروهایشــان هــاک شــدهاند .لذتــی کــه او بــرای حفاظــت از فرماندههــا
احســاس کــرد ،بیشــتر بــود از اضطرابــش بــرای بقیـهی کســانی کــه از دســت رفتــه بودنــد .در
همیــن حــال کــه ایــن موضــوع از ذهنــش میگذشــت ،نئارخــوس و آرچیــاس بــه پیشــگاه وی
رســیدند ،ولــی آن قــدر ظاهرشــان تغییــر کــرده بــود کــه اســکندر بــه ســختی آنها را شــناخت.
ایــن امــر بــر شــک او افــزود کــه نــاوگان نابــود شدهاســت .اســکندر از دســت دادن بــه
نئارخــوس خــودداری کــرد ،او را از باقــی نظامیــان و محافظانــش جــدا ســاخت و بــرای مدتــی
بــدون آن کــه چیــزی بگویــد ،بــه اشــک ریختــن پرداخــت .در همیــن حــال کــه غــم و اندوهش
را بــا اشــک ریختــن تســکین مـیداد ،گفــت :نئارخــوس! مــن از اینکــه تــو و آرچیــاس نجــات
یافتهایــد ،خشــنودم و ایــن امــر انــدوه مــرا در از دســت دادن ناوگانــم کاهــش میدهــد ،ولــی
بــه مــن بگــو کــه چگونــه و بــا چــه بدبختـیای کشــتیها و مردمــان مــن از دســت رفتنــد؟
نئارخــوس پاســخ داد :ســرورم! همـهی کشــتیها و مردمانتــان ســالم و ســامتند و مــا بــرای
رســاندن ایــن خبــر خــوب نــزد شــما آمدهایــم .پــس از شــنیدن ایــن ســخنان ،پادشــاه بیشــتر
گریســت؛ چــون ســالم بــودن آنهــا و ناوگانشــان واقعـاً برایــش نامنتظــره بــود .نئارخــوس ادامــه
داد :همـهی کشــتیها در دهانـهی آنامیــس پهلــو گرفتــه و در حــال تعمیرند .پادشــاه در پاســخ
گفــت :قســم میخــورم بــه آمــون اهــل لیبــی و ژوپیتــر یونانــی کــه مــن از ایــن بابــت احســاس
لــذت بیشــتری میکنــم تــا بــه ســلطه گرفتــن کل آســیا؛ چــون اگــر ناوگانــم نابــود شــده بــود،
هم ـهی اتفاقــات خوبــی کــه برایــم رخ داده بــود خنثــی میشــد .در همــان زمــان ،فرمانــدار
هرمــوز کــه اســکندر او را بــه دلیــل آوردن خبــر دروغ بــه زنــدان انداختــه بــود ،بــا دیــدن
نئارخــوس بــه پاهایــش افتــاد و گفــت :ببیــن ،ایــن جایــگاه مــن اســت بــه عنــوان نخســتین
فــردی کــه خبــر رســیدن تــو را آوردهاســت.
نئارخــوس پادرمیانــی کــرد تــا او آزاد شــود و بیدرنــگ ایــن خواســتهی او پذیرفتــه شــد.
اســکندر بــه دلیــل محفوظ مانــدن ناوگانــش بــه درگاه ژوپیتــر محافظتکننــده ،هرکــول ،آپولوی
دور کننــدهی بدیهــا ،نپتــون و هم ـهی خدایــان دریــا قربانــی داد .او دســتور داد بــه مناســبت
ایــن شــادی ،بــازی و ســرگرمیهایی اجــرا شــود تــا تواناییهــای ذهنــی و فراســت شــخصی را بــه
نمایــش گذارنــد .ســپس جلسـهای رســمی را در حضــور کل ارتــش برگــزار کــرد .در ایــن جلســه،
نئارخــوس مرکــز توجــه و تحســین همــه بــود و هــر کجــا کــه ظاهــر میشــد ،بــه ســمتش حلقه
و شــاخهی گل پرتــاب میکردنــد .در پایــان جشــن ،پادشــاه نئارخــوس را مــورد خطــاب قــرار داد
و گفــت :نئارخــوس! قصــد مــن ایــن اســت کــه تــو را بیــش از ایــن در پریشــانی و زحمــت نیندازم
و فرمانــدهی دیگــری را بفرســتم کــه نــاوگان را بــه خلیــج شــوش 1برســاند.
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 ،Órgana .2جزیرهی هرموز یا الرک
 ،Oarakhta .3جزیرهی کشم
 .6شاید جزیرهی هنگام؛ زیرا این جزیره در کنار جزیرهی قشم قرار دارد.

1. Tlepólemus

4. Mazênê
5. Érythrêan ocean
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نئارخــوس پاســخ داد :عالیجنــاب! هــم آرزو ،هــم وظیفـهی مــن اســت کــه از فرمــان شــما
پیــروی کنــم .امــا اگــر میخواهیــد در حــق مــن لطفــی کنیــد ،بــه مــن اجــازه دهیــد کــه تــا
آخــر ایــن مأموریــت ،در جایــگاه خــود بمانــم و نــاوگان را در امنیــت بــه خلیــج شــوش برســانم.
نگذاریــد کــه بگوینــد شــما همـهی مصائــب و خطــرات ســفر را بــه جــان مــن انداختیــد و در
نهایــت ،شــخص دیگــری افتخــار بــه ســرانجام رســاندن آن را بــه دســت آورد .ایــن کار وظیفهی
مــن اســت ،حــال آن کــه دیگــر هیــچ خطــری هــم بــرای مواجــه شــدن بــا آن وجــود نــدارد.
اســکندر نگذاشــت او بیــش از ایــن ادامــه دهــد و پیشــنهاد او را پذیرفــت .او تأییــد کــرد کــه
ادامـهی خدمــات نئارخــوس را بــه او بدهــکار اســت .ســپس فرمــان داد کــه گــروه کوچکــی از
محافظــان ،او را در برگشــت بــه ســاحل همراهــی کننــد .حمایــت بیشــتری الزم نبــود؛ چــون
اســتان را بــه قــدر کفایــت تحــت ســلطهی خــود داشــتند .امــا بازگشــتش عــاری از دشــواری
نبــود ،چــون محلیهــا بــه دلیــل برکنــار ســاختن اســتاندار سابقشــان توســط پادشــاه ،در حــال
شــورش بودنــد و پشــت کوههــا در انتظــار برگشــت نئارخــوس تــا جلــوی او را بگیرنــد.
تلپولمــوس 1کــه اســتاندارد انتصابــی جدیــد منطقــه بــود ،هنــوز بــه طــور کامــل در ایــن
ســمت خــود جــای نگرفتــه بــود و از همیــن رو ،نئارخــوس ناگزیــر بــود دو ســه بــار در روز بــا
شورشــگران دســت بــه گریبــان شــود .او بــا همـهی توانــش پیــش رفــت ،ســختیها و خطــرات
متعــدد را پشــت ســر گذاشــت و بــه آنامیــس رســید.
او بــرای ژوپیتــر حفاظتکننــده قربانــی کــرد و بعــد از بــه نمایــش گذاشــتن تمرینــات و
حــرکات ورزشــی ،بــرای حرکــت آمــاده شــد .اینهــا آداب و رســوم مذهبــی اســت کــه الزم
بــود بــرای موفقیــت در ســفر در نظــر گرفتــه میشــد .نــاوگان پــس از ســیصد اســتادیا از یــک
جزیــرهی کویــری کوچــک عبــور کــرد و در جزیــرهی بزرگتــری در همســایگی آن پهلــو گرفت.
ی بزرگتــر بــا هشــتصد اســتادیا درازا ،اوراختا 3نام داشــت.
جزیــرهی کوچــک ،اورگانــا 2و جزیــره 
ایــن جزیــرهی مســکونی ،سرشــار از ذرت ،تــاک و درختــان خرمــا بــود .فرمانــدار ایــن جزیــره
مازانــس 4بــود کــه بــرای رســاندن نــاوگان بــه شــوش بــه نئارخــوس پیشــنهاد همــکاری داد.
ســاکنان اوراختــا وانمــود میکردنــد کــه میتواننــد مقبــرهی اریتــراس 5را بــه او نشــان بدهنــد.
کســی کــه بــه گفتهی آنــان ،اولیــن فرمانــروای سرزمینشــان بــود و اســمش را بــر روی اقیانوس
اریتــراس یــا حداقــل آن قســمت از آن کــه تحــت عنــوان خلیــج فــارس شــناخته میشــود،
گذاشت.
وقتــی نــاوگان ،دوبــاره راهــش را از ســر گرفــت ،آنهــا تــا دویســت اســتادیا از کنــار ســاحل
ایــن جزیــره آمدنــد و کنــار جزیــرهای کوچکتــر کــه در چهــل اســتادیایی 6جزیــرهای بزرگتــر
بــود ،پهلــو گرفتنــد .ایــن جزیــره بــرای نپتــون ،مقــدس و غیــر قابــل دســترس گــزارش شــده
بو د .

 .1بــا توجــه بــه مســافتهای یــاد شــده و دانســتههای کنونــی مــا ،میتــوان ایــن جزیــره را بــا تنــب بــزرگ برابــر
دانســت.
2. Pulôra
3. Siftdônè or Sidodônè
4. Trafia
5. Kataia
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نتیجهگیری
اســتان هرمــزگان در جنــوب کشــور ایــران در کرانـهی خلیــج فارس و دریــای مکــران ،دارای
پیشــینهی درازی اســت .ایــن گســتره از دورهی پیــش از تاریــخ مســکون بــود و تمدنهــای
گوناگونــی در کرانههــا و پــس کرانههــا و جزایــر و بندرهــای آن شــکل گرفــت .رود مینــاب در
شــرق هرمــزگان و جــادهی باســتانی هرمــوز بــه جیرفــت ،پیشــینهی تمدنــی بیشــتری نســبت
بــه دیگــر بخشهــای اســتان دارد .هــر چنــد یافتههــای انــدک باستانشناســی کــه از دیگــر
بخشهــا بــه دســت آمدهاســت ،دیرینگــی بیشــتری نســبت بــه راه باســتانی و جلگههــای رود
مینــاب دارد ،ولــی ماندههــای تمدنــی آنهــا بــرای مــا باقــی نماندهاســت .ســفرنامهی نئارخــوس،
نخســتین ســفرنامهای اســت کــه روایاتــی را دربــارهی کرانههــا و پــس کرانههــای هرمــزگان
در دورهی باســتان بیــان کردهاســت .ایــن ســفرنامه بــرای بازســازی تاریــخ و گذشــتهی ایــن
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صبــح کــه در حــال خــروج از آن جــا بودنــد ،مــد فروکــش کــرد و ناگهــان جــزر پدیــد آمــد
و ســه کشــتی از ناوهایشــان فــورا ً بــه گل نشســتند .دیگــر کشــتیها نیــز بــا دشــواری بســیار از
مناطــق کــم عمــق بــه پــر عمــق گریختنــد .آن ســه نــاوی کــه بــه گل نشســته بودند نیــز وقتی
دوبــاره َمــد شــد ،شــناور شــدند و روز بعــد بــه دیگــر نــاوگان پیوســتند .نــاوگان یــک مســیر
چهارصــد اســتادیایی را بــه خوبــی آمــده بــود و دوبــاره در جزیــرهی دیگــری پهلــو گرفــت کــه
ســیصد اســتادیا 1از خشــکی فاصلــه داشــت.
صبــح کــه شــد ،دوبــاره لنگــر نــاو را بــاال کشــیدند .جزیــرهای بــه نــام پولــورا 2را در ســمت
چــپ خــود داشــتند و بــه ســمت شــهری بــه نــام ســیدودونه یــا ســیفتدونه 3بــه حرکــت
درآمدنــد .ایــن منطقــه ،منطقــهای فقیــر بــود کــه بــه جــز ماهــی و آب ،آذوقــهی دیگــری
را تأمیــن نمیکــرد .ســاکنان آنجــا نیــز اکتیوفاگیهــا بودنــد و تنهــا راه تأمیــن خــورد و
4
خوراکشــان ماهیگیــری بــود .بعــد از ایــن مــکان ،مســیر بعدیشــان ســیصد اســتادیا تــا ترافیــا
فاصلــه داشــت .یــک دماغــه از فضــای قابلتوجــه.
از آنجــا تــا کاتایــا ،5یــک جزیــرهی کویــری کوچــک و مقــدس شــده بــه عطــارد و ونــوس،
مسیرشــان ســیصد اســتادیا بــود .ســاکنان جزیرههــای همســایه ،بزهــا و گوسفندانشــان را بــه
آنجــا میآوردنــد تــا وقــف آن خدایــان کننــد .ایــن حیوانــات بــه دلیــل بیتوجهــی و مــدت
زمــان طوالن ـیای کــه بــه حــال خــود رهــا شــده بودنــد ،کام ـ ً
ا وحشــی میشــدند.
از کاتایــا ،اســتان کرمــان تمــام شــد .آنهــا ســه هــزار و هفتصــد اســتادیا در امتــداد ســاحل
کشــتیرانی کردنــد .کرمانیهــا در ســبک زندگیشــان بــه فارسهــا شــبیه بودنــد .ســاح و
آرایــش نظامیشــان یکســان و بــه عنــوان اســتانهای مجــاور ،رســوم و عادتهــای هــر دو
شــبیه یکدیگــر بــود.
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شــمارهی .32-1 :4
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مســتوفی ،احمــد (« ،)1351کــوچ و بلــوچ» ،فصلنامــهی پژوهشهــای جغرافیایــی تهــران،
شــمارهی .60-46 :8
مقدســي ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد ( ،)1361احســن التقاســيم فــي المعرفــه االقاليــم،
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کرانههــا و بازســازی تاریــخ خلیــج فــارس ،ارزش فراوانــی دارد .ایــن ســفرنامه ،ســکونت ایرانیــان
را از دورهی باســتان در کرانــه و پــس کرانههــای خلیــج فــارس بیــان میکنــد و در آن از
اســتواری جامع ـهی ایرانیــان پــس از فروپاشــی شاهنشــاهی هخامنشــی نیــز بــه خوبــی یــاد
شدهاســت .ســرانجام بایــد گفــت کــه ســفرنامهی نئارخــوس راه جدیــدی را بــرای پژوهــش بــه
روی پژوهشــگران خلیــج فــارس گشودهاســت و ایــن برگــردان میتوانــد راهگشــای بســیاری از
پژوهشــگران مشــتاق بــرای شــناخت گذشــتهی خلیــج فــارس و کرانــه و پــس کرانههــای آن
با شد .

ترجمــهی علينقــي منــزوي ،تهــران :شــرکت مؤلفــان و مترجمــان ايــران.
هرودت ( ،)1382تاریخ هردوت ،ترجمهی هادی هدایتی ،تهران :دانشگاه تهران.

Nearchus (1809), voyage of Nearchus, William Vincent, London.
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Abstract
Hormozgan province is located south of Iran, on the shore of Persian Gulf
and Makran Sea. The shores of Persian Gulf have been a part of Hormozgan
province since ancient times. Historical remains and archaeological findings
of the province date back to 10000 year B.C.. Moreover, historical and geographical writings from 5th century B.C. also mention the shores of Persian
Gulf. One of the oldest texts to mention Persian Gulf and the Makran Sea
in Hormozgan province is the travelogue of Nearchus, written in the fourth
century B.C.. After arriving in India, Alexander the Macedonian ordered
some of his soldiers to march west from Indus Valley by the sea.
The objective of these soldiers was to take control of Suzian plain and Arvand River, which ran through the heart of Iranshahr city.
Nearchus led the expedition west, and he recorded his experiences for future generations. Crossing the Eastern shores, Nearchus reached Makran's
governor. He mentions a number of stories about Bandar-e-Badis (Jask),
Bandar-e-Hormoz-e-Kohne (Minab), Hormoz Islands, Qeshm, Kish, and
other Hormozgan shores.
His stories have been a guide for many historians and geographers in rebuilding and writing the history of the area, and the dominion of the Persians
from ancient times till now.
Keywords: Hormozgan, History, Ancient, Nearchhus.
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