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یخی گدروزیاجغرافیاي تار
دکتر رضا مهرآفرین

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
نیز و پس از آن شدهخامنشی شمرده میتمدن ي گانه29هاي از ساتراپیر جنوب شرق ایران بود کهدی وسیعي پیش از اسالم سرزمینبلوچستان در دوره

داشت، تشکیل خود راهاي مختلفی که هر یک نام خاصاین سرزمین پهناور از بخش. آمداشکانی و ساسانی به حساب میريهمواره بخشی جدایی ناپذیر از امپراتو
، بخشی از فرهنگ بزرگ ایران بومی و محلیهاياي اقلیمی و طبیعی با یکدیگر و خرده فرهنگهبا وجود دارا بودن تفاوتاین سرزمین مختلف مناطق . گردیدمی

.دادند؛ چنان که یگانگی فرهنگی آنها با یکدیگر و سایر مناطق همجوار غیر قابل انکار استتشکیل میزمین را 
هاي خاصی از جمله شهرهاي فراوانی بوده داراي توانمندي،در متون یاد شده... هاي مختلفی همچون مکا، مکوران، گدروزیا، ي بلوچستان که از آن با ناممنطقه

.اندپس از آن به آنها اشاره کردهز این سرزمین و یاانانی هنگام عبور اسکندر مقدونی که نویسندگان یو
)ي سلوکیخصوصاً دوره(ي تاریخی ایراندر دورهبه بازسازي سیماي گدروزیادست نابع نقلی ي منابع دست اول و همچنین مکوشد تا با مطالعهاین مقاله می

.ق مختلف آن را به وجهی نیکو نشان دهدانی هر یک از مناطهاي طبیعی و انسعیت خاص جغرافیایی آنها، توانمنديو ضمن یادآوري شهرها و موقبزند
، گدروزیان، جغرافیاي تاریخی، اسکندر مقدونیبلوچستا: واژگان کلیدي

:مقدمه- 1
ایندوس به رود داد که از شرق سرزمین وسیعی را تشکیل میقبل از اسالمو کشور ایران و پاکستان قرار گرفته،دبلوچستان که هم اکنون در

)Erythraeum(و جنوب به دریاي اریترائوم ) کرمان(و کارمانیا ) پارس(، غرب به پرشیا )سیستان(و درنگیانا ) قندهار(شمال به آراخوزیا ،)سند(
خراسان بزرگ (در واقع این سرزمین بخشی از ایالت بزرگ آریانا . شدختم می) دریاي عرب()Arabicus Sinus(یا آرابیکوس سینوس ) دریاي عمان(

Becius(ي کوه بکیوس ووشوتی شد که به وسیلهمحسوب می) و سیستان Wushutee(گردید و سراوانی از آن جدا می)Arrowsmith (a), 1839:

1000طول سواحل آرابیس . اندجنوب جریان دارد، محدود کردهالبته برخی مرز شرقی آن را به رود آرابیس یا آرابیوس که از شمال به طرف.)605
). McRindle,1901:82(است ) کیلومتر185(استادیا 

هایی نیز در این میان ن، این منطقه از یگانگی قومی و فرهنگی برخوردار بوده؛ اما در عین حال تفاوتیبا وجود گستردگی بلوچستان در ادوار پیش
چنان که جغرافیاي طبیعی و . ي آن به حساب آوردلیل این امر را باید در شرایط زیست محیطی متفاوت مناطق چند گانهشود که ددیده می

این موضوع سبب گردیده بود تا سه قوم عمده در بلوچستان . اکولوژیکی آن در شرق با نوار ساحلی جنوبی و مناطق داخلی غربی یکسان نیست
.هاي متفاوت زندگی کننددر شرق، مکرانی در جنوب و گدروزي در نواحی داخلی و غربی با خرده فرهنگهاي اوریتایی فرهنگی به نام

ي وسیع گدروزیا ها به این منطقهپس از آن یونانی. ي هخامنشی استمتعلق به دوره) مکه(ترین نامی که از بلوچستان در دست است ماکا قدیمی
.ي ساسانی به این سرزمین اطالق شده استر دورهمکوران نامی است که د. گفتندمی

که اسکندر مقدونی در بازگشت از سفر جنگی هند از این سرزمین عبور اي است بیشترین اطالعات موجود از سرزمین بلوچستان متعلق به دوره
ي تحریر در ها و اقلیم آن را به رشتهها، کوهرودخانهتقریباً تمام نویسندگان یونانی عصر هلنیستیک شرح عبور اسکندر از گدروزیا، شهرها،. نمود
در واقع براي . ي اسکندر مقدونی دست بزندي این منابع به بازسازي سیماي گدروزیا در دورهکوشد تا با مطالعهي حاضر میاز این رو مقاله. اندآورده

.س از آن ناگزیر باید به منابع یونانی استناد جستي اسکندر و پشناخت محیط طبیعی و جغرافیاي تاریخی بلوچستان در دوره
اسکندر مقدونیبلوچستان قبل از-2

ي باستانی از آثار این تمدن در صدها محوطه. برخوردار بوده استاز تمدن بسیار درخشانی ) هزاره سوم قبل از میالد(این سرزمین در عصر مفرغ 
اي از شود که ساکنان بومی آن را در این دوره شاخهتصور می. ناسایی گردیده، قابل مشاهده استاین دوره که در بلوچستان ایران و پاکستان ش

هاي به این قوم سیه چرده که قدهاي کوتاهی داشتند، حبشی. دادهند گسترده شده بودند، تشکیل میيدراویدیان که در سرتاسر جنوب شبه قاره
ها سواحل خلیج فارس تا مکران و بلوچستان از حبشیبرخی نیز عقیده دارند که ). 331: 1371وف، دیاکون(شود آسیایی یا پاریکان هم گفته می

قدر مسلم آن است که پس از این مرحله، قوم آریایی جاي خود را در بین ).119: 1384پیرنیا،(ها جاي آنها را گرفتند مسکون بوده و بعد سومري
.قبایل بومی منطقه مستحکم نمود

ي بیستون، در کتیبه. رفتایران بشمار می) هاياستان(هاي ي سلسله پادشاهی قدرتمند هخامنشی یکی از ساتراپین بلوچستان در دورهسرزمی
آبادي، مرادي غیاث(آخرین ساتراپی این امپرتوري در شرق است »مکَه«. نددادبرد که پادشاهی او را تشکیل میسرزمین نام می23داریوش اول از 
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از زیست،ي هخامنشی میکه همزمان با دورههرودوت. ي پادشاهی هخامنشی گردیداحتماالً مکه یا مکا در زمان کوروش کبیر ضمیمه).1384:16
= (نشین چهاردهم جزو ساتراپ) Makaشاید هم مکMukoi میکوي (ي وي، میکیان به گفته. ام برده استها نمیکیا یا مملکت میکیسرزمین 

).328دیاکونوف، پیشین، (بوده است ) نهدرنگیا
بلوچستان در زمان اسکندر مقدونی- 3

عالوه بر این، دیگر یونانیان نیز به . اندهایی چون گدروزي یا گدروزیا یاد کردهنویسندگان یونانی همراه اسکندر یا پس از آن، از این سرزمین با نام
دیده » ماکارانه«دانان یونان است اسم این ایالت به شکل در کتاب استفان بیزانسی که از جغرافی. ندگفتمی» موکاي«یا » ماکاي«سرزمین مذکور 

).392: 1387صفرزایی،(شود می
. نام مکوران پس از سیستان و تورستان به عنوان یکی از ایاالت امپراتوري ایران آمده است) میالدي272–242(ي شاپور اول ساسانی در کتیبه

این احتمال وجود دارد که پرتان بین دو والیت .ي نام پاریکان است، که تداعی کننده)48: 1388سامی، (آمده )Paratan(س از این، نام پرتان پ
هایی مانند لفظاز این واژه ت. در کوست نیمروز قرار داشتدورهاینمکوران در . کردنددرنگیانا و گدروزیا قرار داشته و اقوام براهویی در آن رندگی می

Makrān ،Mekrān وMukrānنیز ضبط شده است .

)Tomerus(ترین بخش آن که بین دو رود آرابیس و تومروس شرقی. نگاران یونانی بلوچستان را به سه بخش تقسیم کرده بودندجغرافی
=)Hingol (،اوریتان قرار گرفته بود)Oritene(بخش غربی آن ماهی خواران یا سواحل مکوران و درشورسواحل دریاي عمان، ک، درنام داشت

شامل سه گدروزیا).Eggermont, 1975: 68(که مشتمل بر بلوچستان ایران و بخشی از بلوچستان پاکستان بود قرار داشت)Gedrosia(گدروزیا 
ي آنها داخل منطقه گردید که همهمی)Thybrassene(اسنه و تیبر)Tazarene(، تازارِنه )Pantyene(هاي پانتینه به نام)شهرستان= خوره (اپارخی

گردید که در بخش ساحلی و جنوبی گدروزیاي شرقی قرار داشت؛ یک اپارخی از گدروزیا محسوب میهم )Makarene(البته ماکارِنه . قرار داشتند
.)Tarn, 1979: 255(است )Makran(ي زیرا نام آن مانند واژه

را داشت تا در آنجا ورده بود، قصد بازگشت به بابلبا غنایم و ثروت بیکرانی که از ایران و هند به دست آقبل از میالد 325اکتبر سال دراسکندر
از این رو لشکر خود را . )57: 1388مهرآفرین و موسوي حاجی، (جشنی با شکوه برپا سازد و پس از آن راهی تصرف شمال افریقا و غرب اروپا گردد

در این تقسیم، کراتروس مأمور حمل جهازات و . عظیم و غنایم بیشمار آن گرفتار بالیا و آسیب نگردندسه بخش کرد تا به یکباره این ارتشبه 
بخش . )Romm, 2005:154(جا کند ها شد تا آنها را از طریق جاده امن آراخوزیا و درنگیانا که پیش از این به تصرف او در آمده بودند، جابهغنیمت

- داد و مرکب از پیاده نظام، سواره نظام، تجار، بارو بنه شاهی، زنان، کودکان و گروهدوم ارتش که در واقع هسته اصلی و بزرگ لشکریان را تشکیل می

. وقه در آن خبر داشتالبته اسکندر از سختی راه گدروزیا و کمبود آب و آذ. هاي مختلف بودند، به فرماندهی خود وي راه گدروزیا را در پیش گرفتند
خواست نشان دهد که داراي قدرتی بیش از اما از آنجایی که فردي ماجراجو و جاه طلب بود، سخنان مشاورین و اطرافیان در وي کارگر نیفتاد و می

نفر و 20سمیرامیس با از این فقطیرا به وي گفته شده بود که تا پیشز. اي آشور و کوروش پادشاه بزرگ ایران استسمیرامیس، ملکه افسانه
).Briant, 2006:758(کوروش با هفت نفر توانسته بودند از این سرزمین دهشتناك برهند 

- اسکندر در اینجا می. فرماندهی ناوگان دریایی با نئارخوس، دوست دوران کودکی وي بود. دادقسمت سوم ارتش را ناوگان دریایی تشکیل می

ها دریانوردان و تاجران زبر دست و ماهري ها و مقدونیریا از هند به فارس راه یافته است و از سوي دیگر چون آتنیخواست نشان دهد که از طریق د
عالوه بر . هاي دریایی را نیز به خوبی بشناسند و تجارت با هند را که اینک در دست آنها بود، رونق بخشندبودند، میل داشتند تا عالوه بر خشکی، راه

تر از همه تأمین خوراك پیاده نظام که به موازات آنها در سواحل ها و مهمها و خلیجهاي حاصلخیز، بیابانشهرهاي کناره سواحل، زمیناین، شناخت 
شرح البته پیش از نئارخوس، اسکیالس یونانی براي تحقیقات به این منطقه سفر کرده و (ibid).دیگر اهداف این سفر دریایی بودپیمودند، ازراه می

بلوچستان و مکوران از سواحل عربستان سواحلپس از عبور از بنا به روایت هرودوت این هیات از رود سند گذشته و . را ارسطو خوانده بوداومسافرت 
).526، پیرنیا، پیشین(اي که به حکم داریوش ساخته بودند، به مصر سفلی وارد شد و وارد بحر احمر گردید و پس از آن از ترعهعبور نمود

هایی حفر کنند تا هنگام اسکندر پیش از حرکت دستور داد تا افرادي به همراه راهنمایان محلی در مسیر حرکت لشکریان در طول سواحل چاه
ت و نئارخوس اساي و لم یزرع ماسهانست که منطقه ساحلی باتالقی،داسکندر می. عبور، آب آشامیدنی لشکریان و ناوگان دریایی فراهم شده باشد

در واقع هدف اسکندر از کنار هم رفتن ناوگان دریایی و نیروي زمینی این . توانست به مأموریت خود ادامه دهدفقط با حمایت از طریق خشکی می
,Romm(بود که اسکندر به آنها آب تازه برساند و در عوض آنها غذاي سپاه را از طریق دریا تأمین کنند  2005:154.(

اینان از دیرباز استقالل داشتند و حاضر . نخستین اقوامی بودند که در مقابل اسکندر ایستادند) یا اوریتهوریت(هازگشت به ایران، اوریتیاندر با
به آنها ها قرار داشتند و اسکندر در ابتداهوریتو قبل از در شرق که)1(ساکنان دو سوي رود آرابیس. نبودند در مقابل این بیگانه کرنش کنند

شدند و از این قوم که آرابیت خوانده می). 1519: 1384پیرنیا،(در صحاري لم یزرع پناه گرفتند از مقابل لشکریان اسکندر گریختند وبرخورده بود،
.)2(ند، منابع کالسیک یونان اسامی متعددي ذکر کرده ااز آنها به عنوان هندي یاد شده
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ترین برخی این سرزمین را شرقی. شد که مردمی شجاع بودند)3(ها، وارد سرزمین اوریتیان)پورالی کنونی(بیسآرارود اسکندر پس از عبور از 
ها که از ثروت و اوریتیان).Eggernmont,1975:68(شد یا رود هینگول ختم می) Tomerus(دانند که از غرب به تومروسبخش گدروزیا می

اما از آنجایی که داراي ارتش منظمی نبودند، . وس هند برخوردار بودند، در مقابل لشکریان اسکندر ایستادندموقعیت طبیعی ممتازي در سواحل اقیان
کردند و سالح آنها را تنها اند که از آهن استفاده نمیبرخی از نویسندگان آنها را اقوامی وحشی معرفی کرده. تعداد کثیري از آنان کشته و اسیر شدند

هاي دراز تمام بدن این مردان را موهاي بلند پوشانده بود و ناخن. داد که براي سختی نوك آنها را سیاه و سوزانده بودندل میهاي چوبی تشکینیزه
پوشاك آنها را پوست حیوانات وحشی یا ماهیان بزرگ تشکیل . داشتالزم راهاي نرم کارآییبراي پاره کردن بدن ماهی و چوبچنگالی شکلشان

ها، هفستیون دوست و فرمانده ارشد اسکندر ، پایتخت اوریت)ارجامیل کنونی()Rambacia(پس از تسخیر رامباکیا.)Smith, 1999: 107(داد می
الجیشی و زیست محیطی ممتازي برخوردار بود، اسکندر دستور داد تا هفستیون در آنجا یک از آنجایی که این شهر از موقعیت سوق. به وي پیوست

دیدند با هدایایی ها و دیگر رهبران آنها که خود را در مقابل ارتش توانمند اسکندر ضعیف میپادشاه اوریت). 1519: 1384پیرنیا،(سازد کولونی برپا 
گردند بازهایشان واهمه به خانهشان بیآنگاه اسکندر به آنها اطمینان خاطر داد که خود و رعایای. نزد اسکندر آمده و نسبت به وي ابراز وفاداري کردند

داد ) Leonnatus(ها منصوب کرد و فرماندهی گارد آنجا را به لئوناتوسرا به عنوان ساتراپ سرزمین اوریت)Apollophanes(و در پی آن آپولوفانس
).Arrian,1971:332(رسید، از آنها مراقبت کند کیلومتر می333تا هنگام ورود ناوگان دریایی نئارخوس به سواحل این منطقه که طول آن به 

و یا اورا و ) Orӕa(یاتوان به اوراییاز شهرهاي بزرگ آن می. از اینرو شهرهاي مختلفی در آن ذکر شده است. ها بسیار آبادان بودسرزمین اوریت
Arrowsmith(اشاره نمود که مقر حکومتی آن جا بود)4(رامباکیا (a) ) Oriton(اسکندریه اوریتونکه بعداً) Rambacia(رامباکیا ). 239 :1839,

)5(در دهانه رود تومروس یا زورامبوس) کنونیHaur(یا اورایی). Schmits,1857:361(آمد ترین شهرهاي گدروزیا به حساب مینامیده شد، از شرقی

وقه از طریق نوار ساحلی عازم غرب آوري غنایم و آذها و جمعسامان دادن به سرزمین اوریتاسکندر پس از سر و). Smith,1854:983(ت داشقرار 
. روییدر، سنبل هندي و مورد سبز به فراوانی می، گیاهانی مانند مibid((در گذر از این سرزمین که ذرت، برنج و خرما محصول عمده آن بود . گردید

تجار فینیقی که در عقب . ساختمعطر میخاست و مشام لشکریان رابا لگد کردن این گیاهان توسط سپاه، عطر دلپذیري از آنها در هوا بر می
کردند ر را با حرص و ولع جمع و بار حیوانات میلشکریان در حرکت بودند صمغ گیاه م)Arrian,1971:332 .( زیرا این صمغ را یونانیان براي مراسم

). Savil,1990:125(خریدند مذهبی و تدفین بسیار خوب می
. کشاندها را به سوي خود میرویید که عطر و بوي آن نیز اسبهایی مانند برگ بو میهایی شبیه تربچه و برگهایی سمی با ریشهدر اینجا بوته
هایی گیاه دیگري با شیره سفید رنگ و سمی، برگ. شدها با خوردن این گیاه سمی تلف گردیدند و از سواره نظام اسکندر کاسته میبسیاري از اسب

هایی پرپشت با عطر از گیاهان دیگر منطقه، بوته. رسید، مرگ جانور حتمی بودشیره این گیاه به چشمان چهارپایان میچنانچه. شبیه برگ بو داشت
گردید نیش این مار که بسیار سمی بود، موجب مرگ چهارپایان و پیاده نظام می. و رایحه دلپذیر بودند که پناهگاه مارهاي سمی بود

)Pliny,1855:115 .(هنگامی که بطلمیوس با تیر یکی از این افراد زخمی شد و بیم . ساختندیرهاي خود را با سم این مارها زهرآگین میها، تاوریت
نماید که اگر آن را بر محل نیش بمالند، داري را به دهان گرفته و چنین میرفت که هر آن بمیرد، اسکندر در خواب ماري دید که گیاه ریشهآن می

ظاهراً یکی از افراد بومی خاصیت ). McRindle,1901:86(آنگاه که اسکندر از خواب برخواست، دستور داد تا گیاه را بیابند . گرددبهبودي حاصل می
اسکندر فاش این گیاه را بر اسکندر آشکار کرده بود و اطرافیان براي الوهیت بخشی اسکندر چنین شایع کردند که خدایان راز این گیاه درمانگر را بر 

).1510: 1384پیرنیا،(اند ساخته
لباس و سالح رسید که در غرب اوریتایی قرار داشت و ) راس مالین کنونی(Malanaاي ي صخرهبه دماغهاسکندر پس از خروج از رامباکیا، ارتش 

)..Smith, op.cit(تر بودند متمدنها بسیاراین قوم نسبت به اوریت. ها تفاوت داشتاما زبان و آداب آنها با هندي؛بودهامردمش مانند هندي
مایل 200برخورد نمود، مجبور گردید تا ) Toloei(دو الی سه روز در نزدیکی سواحل حرکت کرد، اما چون به رشته کوه تلوییاسکندر پس از آن 

- کرد، از این تپهو تا جایی که چشم کار میاي دادند هاي ماسهپس از آن، سبزه زارهاي منطقه اوریت جاي خود را به تپه. از ساحل حرکت کندتردور

ها ابري کدر در هوا وزید، از این ماسهگاهی که باد می. گردید که انسان و حیوان تا زانو در آن فرو رونداي موجب میهاي ماسهتل. شدها دیده می
ان و حلق پر از ذرات معلق ماسه گردد و چادر سربازان گردید که چشم، دهاین ابر سبب می. پوشاندخواست که زمین و آسمان را در خود میبرمی

).Savil,1990:125(خسته را که در خوابی عمیق بودند، از جا بکند و آنرا با سرعت از مقابل چشم لشکریان دور سازد 
و سپس توآس را با )Bourguignon,1791:494(شد )6(هاهاي اوریتایی، وارد سرزمین ایختیوفاگیهاي غربی کوهاسکندر پس از عبور از گردنه

توآس از منطقه ساحلی گدروزیا اخبار بدي به اسکندر گزارش . تعدادي از سوارکاران به ساحل فرستاد تا منطقه را از نزدیک مورد معاینه قرار دهند
- د تنها دارایی این مردمان را تشکیل میاندکی گوسفن. کردندهاي محقري زندگی میوي در این سواحل ماهیگیران رنجوري را دید که در کلبه. داد

با اخباري که اسکندر از این سرزمین شنید، از تصمیم خود مبنی بر . آمدداد و آب آشامیدنی آنها به غایت شور بود که آن نیز با حفر چاه به دست می
).Bevan,1864:249(حرکت در ساحل منصرف شد 
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زندگی برخی از این قبایل که در مناطق دور افتاده . دارند)7(خواران در سواحل اریتراز زندگی ماهیدیگر نویسندگان یونانی نیز توصیف مشابهی ا
خوردند و از سنگ چخماق براي کردند و میاینان پودر ماهی خشکیده را با اندکی آرد مخلوط می. ساحلی اقامت داشتند، به عصر حجر مانند بود

هاي این ساحل نشینان بسیار ساده کلبه. دادحتی گوشت چهار پایان آنها نیز طعم ماهی می). Savil,1990:127(کردند برافروختن آتش استفاده می
درهاي .پوشاندندپشت و صدف، دیواره و سقف آنها را میداد و با الك الكهاي کوچک متعفن را استخوان نهنگ تشکیل میتیرك این آلونک. بود

شد ، از پوست نخل تهیه میابزار معیشت آنان بودکه تنها خورانگیري ماهیتور ماهی.دادها را آرواره نهنگ تشکیل میورودي این کلبه
)Arrowsmith (b),1839:606 .(در جاي دیگري به این قبایل بدوي که جمعیت آنان بسیار اندك بود، کلونوفاگی)8 ()Chelonophagi(گفته شده

Arrowsmith(است  (a), 1839: 239.(
که در این مسیر )McRindle,1901:82(کیلومتر بود 684و سواحل کارمانیا ) کیلومتر1364معادل ()9(استادیا7400طول سواحل ایختیوفاگی 

، دندروبوسا)Balomum(، بالوموم)ibid()11(لکوفاس، گوآد)10(توان به تیزااز شهرهاي ساحلی ایختیوفاگی می. اندهایی فعال بودهشهرها و بندرگاه
)Dendrobosa(کاناسیس ،)Canasis(ساتروا ،)Troesa(داگاسیریس ،)Dagasiris) (Smith,1854:983( ماالنا ،)Balbi,1835:476(روگانا ،
)Rogana(درانه بیال ،)Drane Billa) (Levin,2005:40-41 (ه آریان، نخستین حاکم آن یک زن بوده استو بندر زنان اشاره نمود که بنا به گفت .

).Rolin,1842:4(اند، نیز نام برده است که وابسته به این منطقه بوده) Codane(و کدانه) Astea(آهاي آستهوي از دو جزیره به نام
این شهر، . اشاره نمود)12(و اومانا) Agris) (Levin,2005:41(توان به آگریساز شهرهاي بندري گدروزیا که در مرز کرمانیا قرار داشت، می

).Arrowsmith (b),1839:605(پرداختند مرکزي براي مبادله کاالهاي کشورهاي همجوار بود و تجار عرب، هندي و ایرانی در آن به تجارت می
آریان این . رفته استو کسی به آن جا نمیك بوداند که بسیار ترسناي مرموز و خالی از سکنه در این منطقه یاد کردهملوانان نئارخوس از یک جزیره

این جزیره . اندذکر کردهHaftaluیا Astalu،Hashtaluي خوفناك را اسامی دیگر این جزیره.خوانده شدAstolaنامیده و بعد Nosalaجزیره را 
.).Smith, op.cit(قرار داشت Pasiniي و دماغهUrmeraي در میانه

دانند که طی ده سال لشکرکشی هایی میبارتر از تمام سختیچنانکه آن را مصیبت. هاي فراوانی روبرو گردیدگدروزیا، اسکندر با سختیدر عبور از
اشاره... اي، کمبود غذا، بیماري، آفتاب زدگی و هاي ماسهتوان به کمبود آب، گرماي سوزان، تپهترین مشکالت وي میاز عمده. به شرق داشته است

یافت که تا در شب نیز سرما چنان شدت می. گرماي روز در این منطقه به حدي زیاد بود که لشکریان مجبور بودند، شب هنگام حرکت کنند. نمود
. ها تلف شوندگردید که حیوانات از تشنگی و گرماي داغ سنگگرماي سوزان و فقدان آب سبب می). Savil,1990:125(کرد مغز استخوان نفوذ می

دانستند اما بدتر از همه آن بود که نمی. گردیدنداي مانند آن که در باتالق فرو روند، ناپدید میهاي ماسهاهی این حیوانات با سوار یا بنه خود در تپهگ
رسیدند، بی میوقتی سربازان بعد از یک راهپیمایی طوالنی در زیر آفتاب سوزان به چاه آ). Arrian,1971:337(چه زمانی به آب خواهند رسید 

. کرد و قادر به راه رفتن نبودندهایشان باد مینوشیدند که شکماي آب میانداختند و به اندازهشتابان خود را با لباس و ادوات جنگی به داخل چاه می
بردند و در این خیل سوي آن هجوم میدیدند، به عالوه بر آن، وقتی سپاه و چهارپایان آب می. ماندند تا جان دهنداینان با حال نزار در بیابان می

هر استاد برابر با (استادي 20از اینرو اسکندر تصمیم گرفت تا بعد از این، سپاهیانش را در فاصله . شدندعظیم بسیاري در زیر دست و پا تلف می
,Worthington(تر تکرار شود ها متوقف کند، تا این مصیبت کمها و رودخانههاي آب، برکهچاه) متر است185 2003:157.(

کردند، اینان که در پیشاپیش سپاهیان حرکت می. راهنمایان محلی نقشی چشمگیر در هدایت اسکندر و لشکریان او در سرزمین گدروزیا داشتند
کبار بر اثر وزش بادهاي شدید و به ی. کردندها، درختان و دیگر عالیم طبیعی داشتند، پیدا میها، سنگالخهایی که از کوهمسیر خود را بر اساس نشانه

در این هنگام که ). Romm,2005:148(زیرا تمام عالیم توسط باد از بین رفته بود . هاي حجیمی از ماسه، راهنمایان راه را گم کردندراه افتادن توده
اما اینان توانسته بودند به . ن آب به اطراف فرستادلشکریان با کمبود شدید آب مواجه شده بودند، اسکندر تعدادي از سوارکاران تندرو را براي یافت

نگریستند، آب اسکندر در حالی که بسیار آفتاب سوخته و تشنه بود، در مقابل دیدگان صدها نفر که وي را می. اندازه یک کالهخود با خود آب بیاورند
اسکندر با شامه تیز خود دریافت ). Thirlwall,1852:66(جدا شد را بر زمین ریخت و سپس با تنی چند از سوارکاران زبده براي یافتن آب از سپاه

زمانی که تعدادي از این سوارکاران به علت گرماي شدید قادر به رفتن نبودند، اسکندر آنها را . که براي رسیدن به دریا باید به سمت چپ حرکت کند
هایی کندند آنگاه با شمشیرهاي برهنه در ساحل شنی گودال. یاي اریترا رسیدندجا گذاشت و خود به همراه پنج تن به راه ادامه داد تا این که به در

پس از آن سپاه به ساحل هدایت شد و به مدت هفت روز در حالی که از آب تازه برخوردار بودند، در کنار ساحل راه . که آبی شیرین و تازه داشت
).Worthington,2003:157(بار دیگر به داخل خاك گدروزیا بازگشتند پیمودند تا آنکه راهنمایان راه را باز شناختند و سپاهیان 

اسکندر در . کردندهایی براي لشکریان ایجاد میتر داشتند و مزاحمتنشینان ایختیوفاگی طبعی خشنساکنان داخلی گدروزیا بر خالف ساحل
نام داشت و شهر مهم آنها پارسیس ) Parsirӕ(کز گدروزیا پارسیرایی ي مهم مرقبیله. چند مورد آنان را گوشمالی داد و بطور موقت آرام نمود

)Parsis(از این . منطقه داشت، سپاهیان به شدت دچار کمبود مواد غذایی گردیدنداین هاي ها و کوهبه دلیل طبیعت خشک و بایري که دشت. بود
.کشتند تا از گوشت آن تناول کنندسب یا االغی را میمردند، گاهی ارو سربازان عالوه بر خوردن الشه چهارپایانی که خود می
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از میان این شهرها . اندنویسندگان یونانی عالوه بر ذکر نام شهرهاي ساحلی ایختیوفاگی اسامی برخی از شهرهاي داخلی گدروزیا را نیز ثبت کرده
کارپل. اشاره نمود) Omiza(و اومیزا) Dagaseire(، داگاسیر)Caumatis(، کوماتیس)Bourguignon,1791:494(، خدا کیج )13(توان به پورامی

)Karpel) (Levin,2005:40-41 (و پارسیرا)Parsira (رمانیا قرار داشتند اآمدند که در مرز کترین شهرهاي گدروزیا به حساب میاز غربی
)Schmits,1857: .دادقرار داشت که مرز گدروزیا و کرمانیا را تشکیل می)Persici Montes()14(بعد از این شهرها، گردنه کوه پارسیکا). 361

یالت را از درازا به دو بخشکه این انام داشت)Washati(، واشتی )Baetii Montes(یتی شمالی گدروزیا کوهستانی و سلسله جبال آن ببخش 
:Smith, 1861(رقی قرار داشت و باال در مرزهاي ش) Arbiti Montes(رشته کوه دیگر به نام آربیتی . کردمی 243(.

و آرابیس ) Pamanus(، پامانوس )Zorambus(، زورامبوس )Hydriacus(توان به ترتیب از غرب به شرق به هیدریاکوس از رودهاي منطقه می
:Schmitz, 1857(اشاره نمود  .بودکه بزرگترین آنها این رود)361

هایی که به قول آریان، تمام سختی. ، پایتخت گدروزیا رسید)احتماالً بمپور(ه از اورایی حرکت کرده بود، به پورا روز بعد از اینک60اسکندر پس از 
اسکندر در اینجا ). Romm,2005:154(هایی بود که وي در آسیا متحمل شده بود اسکندر در عبور از این منطقه تحمل کرد، بیشتر از تمام سختی

هاي سربازان آفتاب سوخته با لباس. ه سربازان بیمار، ضعیف و رنجور خود که پوست بر تن آنها مانده بود، استراحت دهدفرصت یافت تا چند روزي ب
- هاي بلند بمپور بیاسایند و بیهاي بلند فرصت یافتند تا بعد از یک راهپیمایی طوالنی در زیر سایه سار نخلپاره و مندرس، موهاي ژولیده و ریش

اسکندر که از هند با یکصد و بیست هزار پیاده و پانزده هزار سوار حرکت . وده و کمبود آن، از آب فراوان و گواراي رود بمپور بیاشامندواهمه از آب آل
).1524: 1384پیرنیا، (می از آنها را از دست داده بود کرده بود، وقتی به پورا رسید، بیش از نی

که والی کرمان شده بود، والی رخج و گدروزي ) Sibyrtius(بیرتیوسبرگزید و چون وي در گذشت، سیتوآس را به عنوان والی گدروزیا اسکندر
). همان(محول شد ) Tlepolem(پولمگردید و ایالت کرمانیا به تله

ي پر زرق و برقی بر پا کرد و براي هادر کرمانیا به شکرانه عبور از گدروزیا، جشنوي. اسکندر به کرمانیا رسید. م.ق325سرانجام در پاییز سال 
). 1526: پیرنیا، پیشین(ها نمودخدایان یونانی، قربانی

فیل به چاندرا گوپتا، 500طق شرقی هندوکوش را در ازايسلوکوس، گدروزیا و منا. بعد از مرگ اسکندر، سلوکوس نیکاتور جانشین وي گردید
).Hoiberg,2000:167(دیگر یونانیان در منطقه گدروزیا دخالتی نداشتند پادشاه موریایی هند، واگذار کرد و از آن پس،

نتیجه- 4
یگانگی فرهنگی و ،سرزمین بلوچستان که در قرن نوزدهم میالدي بین دو کشور ایران و هند تقسیم گردید، پیش از آن از وحدت و یکپارچگی

.ی متنوع موجب پیدایش آنها گردیده بودکه شرایط محیطهاي متفاوتی نیز داشتفرهنگخرده؛ اما با این حالتقریباً کاملی برخوردار بودقومی 
و در هر دوره جزیی از کشور ایران به حساب شدمی، گدروزیا و مکوران خوانده )مکه(هاي ماکا ي پیش از اسالم به ترتیب با نامبلوچستان در دوره

چنان که تا پیش از اسکندر . ها قرار نداشتچندان مورد توجه شاهان و حکومتمبود مواد غذایی عت خشک و کاین سرزمین به دلیل طبی.آمدمی
اسکندر با علم به این موضوع و طبیعت دشوار آن تصمیم گرفت . گزارش نشده استبر حضور شاهان و لشکریان در آن مقدونی هیچ گزارشی مبنی

روز به درازا کشید و طی این مدت سپاه وي با 60عبور اسکندر از این سرزمین حدود . گذر کندتا در برگشت از سفر جنگی خود به بابل از گدروزیا
ي نویسندگان همراه اسکندر، وي نیمی از سپاهیان خود بنا به نوشته. مسائل و مشکالتی روبرو گردید که تا پیش از آن هرگز با آنها مواجه نشده بود

.سفرهاي جنگی وي بودی که در این جا گریبانگیرش شد بیش از تمام را در این سرزمین از دست داد و مصائب
ي بلوچستان وجود داشت که بیشتر گانهسهنسبتاً آباد هاي کشاورزي شهرهاي زیادي در مناطق ، نبود مراتع و زمینیآببا وجود طبیعت خشن، بی

هاي تجاري از راه دریا کاالهاي خود را در این ها و اعراب با کشتیيدن، هنایرانیا. آنها در سواحل دریاي عمان با هدف تجارت شکل گرفته بودند
. افزودندداشتند و بر ثروت و رفاه خود میمراکز عرضه می

:نوشتپی-5
و مورونتوباکا ) Scala(، اسکاال )Saranga(بین رود سند تا آرابیس مناطقی مانند سارانگا . مایلی غرب دهانه رود سند قرار دارد90این رود در .)1(
)Morontobaca (اند قرار گرفته)Smith,1854:983 .(هاي این رود در متون کالسیک یونانی به نام. شودبه رود آرابیس هم اکنون پورالی گفته می

).McRindle ,1901:81(خوانده شده است ) Artabis(آرتابیس ،)Artabius(، آرتابیوس )Arabius(، آرابیوس )Arabis(آرابیس 
) Aribes(بس و آري) Arbiti(، آربیتی )Arabies(، آرابیس )Arbii(، آربی )Arabitae(، آرابیتایی )Arabi(، آرابی )Arbies(به این قوم، آربیس ) 2(

).ibid(نیز گفته شده است 
Arrowsmith) (Ori(اوریتایی یا اورایی و اوري ،)Balbi,1835:475) (Haur(، هور )Horites(ها به این سرزمین و یا اقوام ساکن در آن هوریت) 3(

(a), .نیز گفته شده است) 1839:239
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کنونی) Erjamil(ارجامیل ) 4(
)5 (Zorambus بوسل ،)Bhusl (کنونی
قوت غالب این زیرا . خواران استلقب داده بودند که به معناي ماهی)Ichthyophagi(ها به ساکنان سواحل دریاي عمان، ایختیوفاگی یونانی)6(

.دانندبرخی نام مکوران را مشتق از ماهی خوران می.خوردندحتی چهارپایان آنها مانند سگ، شتر و بز ماهی می.دادمردمان را ماهی تشکیل می
) احتماالً جزیره قشم()Oaracta(زمانی که نئارخوس وارد جزیره اوآراکتا . شدگفته می) Erythrea(در این زمان به دریاي عمان، دریاي اریترا ) 7(

).Briant,2006:758(شد، ساکنان محلی قبر اریتراس را که نام دریا از اسم او گرفته شده، به وي نشان دادند 
.دادپشت تشکیل میگویا پس از مصرف ماهی، بیشترین خوراك این ساحل نشینان را الك. پشت خواران استاین واژه به معناي الك) 8(
.متر است185هر استادیا) 9(
احتماالً  این شهر، تیس کنونی . )Tiiz(و تیز )Kyiza(کیزا ،)Cysa(سیزا : هاي دیگر تیزا که در متون مختلف از آنها یاد شده عبارتند ازنام) 10(

.بوده که در غرب چابهار قرار دارد
)Alabagium(و یا آالباگیوم )Alambateir(بر دماغه آالمباتیر این شهر . گوآدل شاید گوآتر کنونی باشد که در شرق چابهار واقع شده است) 11(

:Arrowsmith (b),1839(قرار داشت  605.(
:Smith,1854(نام دیگر این بندر کومانا آمده است ) 12( 983.(
،)Pureg ()Bourguignon,1791:494(پورگ ،)Foreg(مانند فورگ . از این شهر که پایتخت گدروزیا بود، اسامی دیگري نیز ضبط شده است) 13(

Bun(بنپور  – Pur( و پوهرا ،)Puhra.( است » شهر«پوهرا در زبان سانسکریت به معناي)Smith,1854: p.983.( پورا همان بمپور کنونی است که
.در شرق ایرانشهر واقع شده است

)14 (Parsika. پارسیکی)Parsici( نام دیگري است که از این کوه ضبط شده است)Bourguignon ,1791:494.(
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