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عملکرد اسکندر مقدوني در حوزه خليجفارس
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1

اسماء خاوش
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چکيده

خليجفارس1يکي2از قديميترين سکونتگاههاي انساني
است و عقيده بر اين است كه تمدن از مناطق پيراموني اين
پهنه آبي سرچشمه گرفته است .مردم کشورهاي حاشيه
خليجفارس ،ايرانيان و اعراب ،نقش مهمي در تاريخ تمدن
بشري ايفا نمودهاند .خليجفارس بواسطة موقعيت ممتاز
جغرافيايي خود و بسبب مجاورت با کشورهاي حاصلخيز
همواره مورد طمع جنگجويان و کشورگشايان جهان از جمله
اسکندر مقدوني بوده است که با کشورگشاييهاي خود سهم
عظيمي در تجديد حيات اقتصادي و رونق بازرگاني خليجفارس
داشته است .اسکندر و جانشينانش به روابط بازرگاني ميان
کشورهاي حوزه خليجفارس و درياي ميترانه عالقه فراوان
نشان ميدادند و در دوران او شهرها و بنادر جديدي در سواحل
خليجفارس ساخته شد .پژوهش حاضر سعي دارد پاسخگوي
اين سؤال باشد که در دوران اسکندر مقدوني با اينکه خرابيها و
ويرانيهاي زيادي در ايران بر جاي گذاشته است ،آيا در منطقة
خليجفارس روابط بازرگاني و رونق تجارت همچون دورههاي
گذشته برقرار بود ،يا خير؟ فرضيهيي که بتوان برمبناي آن
پاسخ اين سؤال را داد اين است که در دوران اسکندر مقدوني
برغم ويرانيهاي زيادي که اسکندر و جانشينانش از خود بر
جاي گذاشتند ،اما از آنجا که اسکندر آگاهي به اهميت منطقة
خليجفارس و سواحل آن داشت سرداران خود را عازم اين
منطقه کرد و در آنجا بنادر و شهرهايي را نيز بنا نمود.
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کليدواژگان

خليجفارس؛ ايران باستان؛ اسکندر مقدوني؛ دريانوردي
و کشورگشايي
مقدمه

خليجفارس بعنوان يک شاهراه بزرگ تجاري ،از گذشتههاي
دور تا کنون همواره مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است.
بسبب موقعيت جغرافيايي ويژه و واقع شدن بر گذرگاه تمدنهاي
بزرگ و نيز بعنوان يک شاهراه ارتباطي در طول دوران باستان
از جهات سياسي ،نظامي ،اقتصادي و فرهنگي اهميت ويژهيي
داشته است .کرانههاي خليجفارس از دورانهاي گذشته بدليل
ثروتهاي فراوان و موقعيت ممتازي که داشته ،همواره عمران و
آباد بوده و مرکز بسياري از تمدنهايي که در منطقة بينالنهرين
پديد آمدهاند ،بوده است و بدليل موقعيت ممتازي که دارد
از قديميترين ازمنه ،مورد توجه بشر بوده و شايد بتوان گفت
يکي از قديميترين درياهايي است که انسان متمدن شناخته
است .ساکنان باستانيش نخستين انسانهايي هستند که طريق
دريانوردي را آموخته ،کشتي را اختراع کردند و با تسلط اراده
خود بر امواج خروشان دريا ،خاور و باختر را به يکديگر پيوند
زدند .در هزارهها و سدههاي باستاني ،بخش بزرگي از مبادالت
بازرگاني امپراتوريهاي بزرگ جهان در شرق و غرب در اين
منطقه صورت ميگرفته است .به سبب همين ويژگيها همواره
مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده و قديميترين تمدنهاي
بشري در سواحل آن پديد آمدهاند .هر يک از اقوام و ملل
جهاني که به قدرت رسيدهاند سعي کردهاند بنحوي بر اين
منطقه مهم نفوذ يابند و نقشة تسلط بر آن را در سر بپرورانند.
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اسکندر مقدوني هم با تصرف و تسخير بخش عمدهيي از
منطقة خليجفارس به يکي از مناطق مهم تجاري دست يافت و
اهميت بازرگاني خليجفارس را ابقاء کرد ،کهاين خود تحولي
عظيم در دريانوردي اين منطقه ايجاد کرد .هرچند در اين دوره
اقداماتي ،در جهت تسهيل تجارت دريايي صورت گرفت ،اما
قدرت دريايي ايران در خليجفارس تا حدودي رو به تحليل بود.
يکي از سرداران اسکندر بنام نئارخوس طي مسافرتي که به
خليجفارس داشت و از جزاير و لنگرگاههاي آن ديدن کرد،
تمامي وقايع در اين منطقه را در دفترچه يادداشتش بادقت
تمام به ثبت رسانيد .در نوشتار حاضر بطور مختصر قسمتي از
اين سفرنامه آمده است.
موقعيت جغرافيايي خليجفارس

خليجفارس يا به نام تاريخي و ديرينه آن «درياي پارس» در
واقع عبارت از يک خليج يا پيش رفتگي وسيع آب در خشکي
در بخش جنوب غربي قاره آسيا و شمال شبه جزيره عربستان
و جنوب فالت ايران است .اين خليج در واقع شاخة شمال
غربي اقيانوس هند است که بواسطة درياي عمان به اقيانوس
هند مرتبط شده است (اسدي .)7:1393 ،پژوهشهاي
زمينشناسي نشان داده است که اين خليج چندين خليج
فرعي دارد و در دورة سوم زمينشناسي پديد آمده که
روزگاري برخي از جزاير آن آتشفشاني بوده است (تکميل
همايون .)12:1380 ،خليجفارس بعنوان يکي از مهمترين
مسيرهاي دريايي آسيا و جهان ،بصورت يک فرورفتگي وسيع
بازمانده از دوران سوم زمينشناسي با قدمتي بالغ بر سي
ميليون سال ،همواره يکي از مهمترين مناطق سوقالجيشي
و استراتژيکي بشمار ميرود (مؤمني .)31:1387 ،عميقترين
نقطة خليجفارس 92-93متر در محلي حدود  15کيلومتري
جنوب جزيره تنب بزرگ گزارش شده است .مناطق عميق
عمدتاً در اطراف جزاير ابوموسي ،تنب بزرگ ،الوان و فارسي
قرار دارند (اسدي .)11:1368 ،خليجفارس از نظر کشورهاي
منطقهيي و فرامنطقهيي بدليل منابع فراوان نفت ،بازار مصرف
يکصد ميليوني(شايد هم بيشتر) ،قرار گرفتن در ابتداي
راههاي زميني و واقع شدن در محل تماس ابرقدرتها ،با
وجود موقعيت ژئوپوليتيک ،از روزگاران کهن موقعيت نظامي
ويژهيي را احراز کرده است (کيوانشکوهي.)465:1368 ،
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بلحاظ موقعيت نظامي و استراتژيک ،خليجفارس نزديکترين
مکان دسترسي بزرگترين قدرت خشکي پاية جهان ،يعني
روسيه ،به آبهاي آزاد جهان است و از زاوية ديگر ،يکي از
مناسبترين مکانها براي قدرتهاي دريايي بمنظور ضربهزدن به
منافع قدرت خشکي پايه است (حافظنيا و ربيعي.)49:1392 ،
وجود ذخاير عظيم نفتي بالغ بر  565ميليارد بشکه ذخيره
نفتي اثبات شده يعني در حدود  63%ذخاير نفتي اثبات
شده جهان ،در کنار  30%ذخـاير گـاز طبيعي دنيا که شامل
بزرگترين ذخاير گاز طبيعي پس از کشورهاي مشترکالمنافع
(شوروي سابق) ميشود را ميتوان مهمترين ويژگي اقتصادي
اين منطقه دانست (حافظنيا .)4:1378 ،يکي از مناطقي که
از زمانهاي گذشته از نظر کشورهاي مختلف ،واالترين اهميت
ژئوپوليتيک و ژئواستراتژيک را داشته و همچنان دارد ،منطقة
خليجفارس است .تراکم کشورهاي نفتخيز با اوضاع متشنج
و ضعف داخلي ،متکي بودن به قدرتهاي خارجي ،مجاورت
ژئوپوليتيکي با پاکستان و افغانستان و نيز تمايز عمده در بافت
و ساختار سياسي -اقتصادي خليجفارس از ويژگيهاي متمايز
اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق حوزة خاورميانه است
(ذوالفقاري.)1 :1386 ،
اهميت خليجفارس در دورة باستان

خليجفارس به علت راه داشتن به اقيانوس و درياهاي
آزاد در طول تاريخ همواره مورد توجه ملل حاشية آن بوده
است .ساکنان سواحل خليجفارس يعني اقوامي چون ايالميها،
آشوريها ،سومريها ،اکديها ،بابليها ،مديها و پارسيها در طي
تاريخ ،بنيانگذار تمدنهاي درخشاني بودهاند .اين اقوام و دولتها
از خليجفارس بعنوان کانال صدور پيام تمدن خود استفاده
مينمودند .در اين دريا همه ملل و اقوام همچون مصري،
يوناني ،سومري ،هندي ،فنيقي ،پارسي ،مقدوني و عرب
به دريانوردي پرداخته و هر زمان متناسب با موقعيت سعي
به شناخت بيشتر و تسلط بر سواحل و منابع آن داشتهاند
(الهي .)18:1368 ،در همه دورههاي تاريخي پيش و پس
از ميالد ،اين منطقه آبي پيوسته اهميت اقتصادي و سياسي
خود را حفظ کرده است .فنيقيها و بابليها با نيروي دريايي
قدرتمند خود از اين محدودة جغرافيايي در عملياتهاي نظامي
و مبادالت بازرگاني استفاده کردهاند و در عهد هخامنشيان بر
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حسب آنچه در کتيبه داريوش با عنوان درايه تيه هچا پارسا
آبي « يعني درياي پارس» آمده بخشي از هويت پارسي و
ايراني ،ايرانيان بر پشته و پيشاني خليجفارس ثبت شده است
(ارسيا و پوراحمد .)245:1392 ،اين منطقه را شايد بتوان
يکي از قديميترين درياهايي که بشر بر روي آن کشتي به
آب انداخته ،تجارت کرده و لشکرکشي نموده است ،ناميد.
ذکر خليجفارس در کتيبههاي کلداني و آشوري و ايالمي
آمده است .مقبرههاي بسيار کهن بحرين ،ساختمانهاي
سنگي جزيرة هنگام و خرابههاي اطراف بوشهر همه داللت
بر قدمت تمدن و تاريخ سواحل و جزاير خليجفارس دارند
(بينا .)30:1369 ،دريانوردان مصري ،يوناني ،سومري،
هندي ،فنيقيها و ايرانيان آبهاي خليجفارس را درمينورديدند
و حتي کشتيهاي اسکندر مقدوني ،هارون الرشيد و شاه
عباس اول نيز آبهاي خليجفارس را شکافتهاند .شواهد تاريخي
بدست آمده و مطالعات عميق باستانشناسي نشان ميدهد
که حتي در قرون سوم و چهارم قبل از ميالد مسيح ،روابط
بازرگاني ميان ايرانيان ،مصريان ،هنديها و حبشيها از طريق
خليجفارس برقرار بوده است و حقيقتاً آنان نخستين دريانوردان
آبهاي نيلگون خليجفارس بودهاند (دلدم.)18-17:1363 ،
کوروش هخامنشي که به اهميت سياسي و سوقالجيشي
خليجفارس واقف بوده ،مرزهاي امپراتوري هخامنشيان را در
امتداد کرانههاي خليجفارس قرار داد (پيرنيا.)484:1370 ،
با روي کار آمدن داريوش کبير ،اقدامات وي خليجفارس
را وارد مرحلة تازهيي نمود .داريوش ،براي نگهداري و نظم
خليجفارس و درياي پارس به ساختن گروهي از ناوگان مجهز
جنگي و به حمايت از بازرگاني ،درصدد برآمد از کارشناسان
فنيقي براي ساختن کشتيهاي تجاري و ناوگان جنگي
استفاده کند .به همين منظور ،تعداد زيادي ناوگان جنگي
براي ايران ساختند که توانست داريوش را بر درياها مسلط
کند (ميريان ،بيتا .)27:آشکار است که داريوش نسبت به
اهميت قدرت دريايي در اقيانوس هند و خليجفارس اشراف
و آگاهي کامل داشته و پي برده بود براي شاهنشاهي بزرگي
که بر پل زميني خاورميانه سوار است ،تسلط بر کشتيراني در
اقيانوس هند و خليجفارس تا چه اندازه اهميت دارد (توينبي،
 .)1:1379پس از يورش اسکندر مقدوني و بدنبال آن ،سقوط
هخامنشي ،ناوگان دريايي ايران دچار سستي و گرفتاري

شد و اقتدار ايران در خليجفارس به مرور زمان رو به کاهش
نهاد و اين ضعف قدرت قواي ايران تا روزگار اشکانيان ادامه
يافت (ميريان ،بيتا .)27:پارتها در ايران دولت قدرتمندي
را تشکيل دادند که بر سراسر ايران و از جمله خليجفارس
تسلط داشتند .پارتها از خليجفارس استفادة شاياني کردند
(مشايخي .)30:1389 ،در دورة ساسانيان ،خليجفارس و
کرانهها و بنادر آن پررونقترين دوران خود را در ايران باستان
تجربه کرد .تحوالت جهاني و توجه خاص پادشاهان ساساني
به اين منطقه موجبات پيشرفت و توسعة آن را پديد آورد.
طي قرون سوم تا هفتم ميالدي ،در ساية اعمال سياستهاي
اقتصادي ساسانيان ،خليجفارس تفوق و برتري خود را در
درياي مديترانه و درياي سرخ دوباره بدست آورد و اين منطقه
به کانون تبادالت دريايي تبديل گرديد (وثوقي.)59:1384 ،
حملة اسکندر مقدوني به ايران

حمله اسکندر مقدوني به ايران ،طومار سلطنت
هخامنشيان را در هم پيچيده و به سلطنت چند سالة آنان
خاتمه داد .از آنجا که مهد رشد و نمو اسکندر در سرزميني
بوده که با آب ارتباط داشته و آب منشأ گذران زندگي بسياري
از مردم آن حوزه بوده ،به همين دليل اسکندر دقيقاً با اهميت
دريا در نقل و انتقاالت دريايي نيرو و همچنين اهميت تجاري
آن آشنا بود .در اين ميان خليجفارس چه بلحاظ ارتباطي و
چه بلحاظ نظامي کام ً
ال حائز اهميت بود .اسکندر بر قسمت
اعظم سرزمينهاي تحت حاکميت هخامنشيان مسلط گرديد.
ساتراپ نشينهاي علياي سرزمينهاي تحت سلطه اسکندر
ظاهراً چهارده تا بودند (موفق يساقي.)31-30 :1378 ،
پس از جلوس اسکندر در مقدونيه(336ق .م) او موفق شد
تا داريوش سوم ،شاه ايران ،را در شهرهاي بابل ،اکباتان و
پرسپوليس شکست دهد و سپس راهي کشور هندوستان شود.
لشکرکشي او به هندوستان تقريباً سه سال طول کشيد و پس
از تصرف بخشي از سرزمين پهناور هند بدليل خودداري جدي
لشکريانش از نبرد از پيشروي بازماند و مجبور به عقبنشيني
شد و عدهيي از لشکريانش از راه دريا بوسيلة ناوهايي که در
هندوستان ساخته شده بود از اقيانوس هند بسوي خليجفارس
رهسپار شدند (کرمپور .)81:1390 ،حمله اسکندر به ايران
نتايج زيانباري را براي خليجفارس و کرانههاي آن بدنبال
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داشت .ازهم پاشيدگي وحدت سياسي در ايران و از دست
رفتن قدرتهاي محلي در اياالت پسکرانهيي و عدم توجه
جانشينان اسکندر به وضعيت خليجفارس ،شرايط نامساعدي
را براي اين منطقه به ارمغان آورد (وثوقي.)48:1384 ،
خليجفارس در دورة اسکندر مقدوني

اسکندر ،پس از تسخير سرزمينهاي کرانة رود سند در
هندوستان ،آرزومند بود که از راه دريا از سند گذشته و به
درياي عمان و خليجفارس راه يابد و سپس از سرزمينهاي
دور دست و اسرارآميز عربستان جنوبي و يمن و آفريقا که
آن روزگار براي جغرافيدانان و سرداران و بازرگانان ناشناخته
بود ،ديدن نمايد و آنها را جزو قلمرو و کشورهاي فتح شده
خود درآورد .اسکندر ميدانست که پيش از او جهانگشايان و
سرداران و دريانوردان جسور بابلي و عيالمي و پارسي و آشوري
گاه به گاه از اين درياي پرمخاطره گذشته و به دل دشتهاي
عربستان جنوبي سير و سفر کردهاند (اقتداري.)46:1345 ،
با به قدرت رسيدن کامل اسکندر مقدوني ،ناوگان دريايي
ايران بطور کلي از هم پاشيد و راه براي جوالن ناوگان وي
هموار شد .از مهمترين اقدامات دريايي اسکندر ،سفر دريايي
نئارخوس ،فرمانده ناوگان اسکندر ،از مصب رودخانه سند به
اقيانوس هند ،درياي عمان و خليجفارس تا رودهاي دجله و
فرات در سال  326ق.م بود (مهدوي گورابي و امينيزاده،
 .)125:1390تجديد حيات اقتصادي و رونق بازرگاني و
اهميت سياسي اين منطقه به زمان ظهور امپراتوري اسکندر
مقدوني (سال32-336ق.م) برميگردد .اسکندر و جانشينانش
به تجديد روابط بازرگاني ميان کشورهاي حوزة خليجفارس
و درياي مديترانه عالقة فراوان نشان ميدادند .در اين دوران
شهرها و بنادر جديدي در سواحل خليجفارس ساخته شد.
بدستور اسکندر مقدوني بندر بازرگاني بزرگي نيز در مصر
ساخته شد که بندر اسکندريه نام گرفت .اين امر موجب گرديد
که اهميت نقش خليجفارس در روابط اقتصادي و سياسي
ميان آسياي جنوبي از يک طرف و خاور نزديک و ميانه و
کشورهاي ساحلي درياي مديترانه از سوي ديگر افزايش يابد
(دلدم .)18:1363 ،اسکندر تصميم گرفت در سال 326ق.م
از ساحل سند به خليجفارس برود .طوفان و امواج سهمگين
دريا در دهانة رود سند در نخستين لحظات حرکت ناوگان
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دريايي اسکندر موجب بروز وحشتي از طي درياي ناشناخته
در دل اسکندر گرديد و به همين لحاظ او از عبور از اين درياي
متالطم خود را بر حذر داشت و نئارک يا نئارخوس درياساالر
وفادارش را به سرپرستي ناوگان دريايي رهسپار خليجفارس
نمود (همان .)19 :اسکندر پس از تصرف قسمتي از هند به
يک دسته از سربازان خويش به سرکردگي نئارخوس ،دوست
زمان کودکي و فرمانده لشکريان مزدور خود ،مأموريت داد
تا در مصب رود سند به کشتي بنشيند و بکمک دريانوردان
قبرسي و فنيقي و مصري در ساحل عمان و خليجفارس تا آنجا
که ميتواند پيش براند (آل احمد .)34:1353 ،اين در حالي
بود که اسکندر خود شخصاً فرماندهي نيروهاي زميني و گذر
از سرزمينهاي خشک و لم يزرع «گدروسيا» را بعهده گرفت
(سيوري .)15:1377 ،دو سپاه زميني و دريايي اسکندر پس
از تحمل مشقات فراوان و جنگ و گريزهاي بسيار با طوايف
بلوچ و نيز حاشيهنشينان خليجفارس در نزديکي بندرعباس
کنوني به هم ملحق شدند (مجموعه مقاالت سمينار بررسي
مسائل خليجفارس .)423:1369 ،اسکندر به نئارخوس فرمان
داد تا بحريهيي که شامل 150کشتي ميشد همراه با تعدادي
از جنگجويان و مزدور را که تعدادشان به سه الي پنج هزار
تن ميرسيد از نزديک محل کراچي امروز در نزديکي کرانة
خليجفارس تا مصب دجله عزيمت نمايد .خودش هم با قسمت
عمده سپاه از راه جنوب گدروزيا (مکران) در امتداد کناره
دريا راه کرمان را در پيش گرفت .هدف او از اين راهپيمايي
خطرناک آن بود که در امتداد سواحل بر حرکت بحرية خودش
نظارت کند و با تدارک وسايل و رسانيدن آب و آذوقه پيشرفت
آن را در امتداد خليجفارس تسهيل نمايد (زرينکوب،
 .)239:1368حکما و مورخين يونان ،هدف اسکندر از اعزام
نئارخوس به اين مسافرت را اين دانستند که قصد داشت تا
سواحل بلوچستان ،کرمان ،فارس و خوزستان و غيره را به
دقت بررسي کند و معلوم نمايد که آيا ميتوان از راه مصر با
ايران و هندوستان مراوده بازرگاني داشت يا نه!؟ جمعي ديگر
از مورخين معتقدند که شايد اسکندر به دنبال اين بوده که
حدود ممالکي را که تسخير نموده و به دريا محدود ميشده
عليالتحقيق بداند (نشأت .)40:1344 ،مقارن همان اوقات
چند هيئت اکتشافي ديگر نيز براي سياحت سواحل غربي
خليجفارس از جانب اسکندر اعزام شدند .يکي از اين هيئتها به
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سرکردگي «ارکياس» تا حوالي «تيلوس» پيشرفت کرد .سياح
ديگري موسوم به «اندروستن» از آن نقطه هم جلوتر رفت و
سياح سومي هم با نام «هيرون» از اهالي «سولي» از هر دو آنها
دورتر رفت ولي معلوم نيست به شبه جزيره «ماکتا» رسيده
باشد (ويلسن .)55:1348 ،خبرهايي که مالحان مذکور از
مسافرتهاي خود براي اسکندر ميآوردند ،ظاهراً هيچکدام
رضايتبخش نبود ،ولي باوجود اين ،نئارخوس مأموريت يافته
بود که اطراف شبه جزيره عربستان را سياحت کند .نئارخوس
مقدمات سفر خود را فراهم آورد و عازم حرکت بود که اسکندر
در سال 323ق.م وفات يافت (همان.)56 :
سفرنامه نئارخوس

نئارخوس سفر خود را در يازدهمين سال فرمانروايي
اسکندر آغاز کرد و از مصب رود سند به دهانة تنگه هرمز و
از آنجا به آبهاي خليجفارس رفت و سرانجام ،در ساحل رود
کارون لنگر انداخت .او در اين سفر از راهنمايي چند دريانورد
ايراني از جمله بگيوس ،فرزند فرانکمه هيدارس بلوچ و مازان
قشمي ،بهرهمند بود و ماجراي سفر دريايي 146روزه خود
را در سفرنامهيي نوشت که اکنون اصل از بين رفته ،اما
چکيدهيي از آن ،با عنوان لشکرکشي اسکندر ،در کتاب يکي
از تاريخنگاران سده نخست پيش از ميالد برجاي مانده است.
او در هنگام دريانوردي در خليجفارس با فانوسهاي دريايي
بزرگي روبرو شد که تا آن زمان مانند آن را نديده بود و در
سفرنامه خود از آنها بعنوان يکي از شگفتيهاي سفرش ياد
ميکند (حافظنيا و ربيعي .)95:1392 ،نئارخوس مأموريت
داشت تا از راه دريا به کرانه مکران و تنگة هرمز برود و از
آنجا وارد خليجفارس شود و وضع جغرافيايي و مردم سواحل
آن را مطالعه کند .وي تمام کرانة جنوبي ايران را پيمود و
تا حدود اهواز امروزي پيش راند و خود را به شوش رسانيد
که محل به يکديگر رسيدن نيروي زميني و دريايي اسکندر
بود (افشارسيستاني .)177:1376 ،شايان ذکر است که تا
قبل از سفر نئارخوس برداشتهاي جغرافيايي از خليجفارس
مبهم بود ،و نويسندگان يوناني ،خليجفارس ،خليج عدن
و درياي سرخ را تحت عنوان اريتره نامگذاري ميکردند
(باسورث .)29:1384 ،مأموريت نئارخوس شناسايي سواحل
و لنگرگاهها و نيز ديدار از شهرهاي دريايي در طول مسيرش

بود .او توانست اين وظيفة مهم را تا هنگام رسيدن به نزديکي
شوش بخوبي عملي سازد .اين درياساالر در سفر بازگشت خود
به کوگانا اشاره ميکند که احتما ًال بايد بندر کنگان امروزي
باشد .وي مدت  21روز در آنجا توقف کرد .همچنين در کنار
رودخانة سيناکوس «مند کنوني» توقف کرد و سپس رهسپار
مزامبر يا «بندر بوشهر کنوني» شد .پس از آن از بندر ريگ و
بندر ديلم ،از بنادر شمالي استان بوشهر ،عبور کرد و از آن
مسير دريايي به شوش رفت و سرانجام به اسکندر پيوست
(مشايخي .)29:1389 ،نئارخوس در يادداشت سفر خود
نوشته است:
«در دهانة رودخانه «توميروس» که شايد در نزديکي
جاسک يا چاه بار کنوني به دريا ميريخته است ،مردم چون ما
را ديدند ،با نيزههاي خود مسلح شدند و در کنار دريا به صف
ايستادند و ناخنهاي آنان چنان نيرومند بود که با فشار چنگ،
ماهيان بزرگ را به دو نيم ميکرد و شاخههاي درختان را با
ناخن ميبريدند .لباسشان از پوست نهنگ و خانههايشان از
استخوان ماهي بود» (اقتداري.)50:1345 ،
وي در قسمتي ديگر از يادداشتهاي خود مينويسد:
پس از عبور از کرانههاي آباد و نخلستانها به شهري رسيديم
و چون آب آشاميدني رو به اتمام بود ناچار به تهيه آب گشتيم.
به همين دليل به همراه چند نفر از سربازان وفادارم سوار بر
قايقي شده و بسوي ساحل دريا حرکت کرديم .محافظان شهر
بسادگي از ما پذيرايي کردند و آب و غذا در اختيار ما قرار دادند.
پس ما خواستار ديدار با فرمانرواي شهر شديم و به اين بهانه
به درون قلعه شهر راه يافتيم ،من و سربازانم نگهبانان قلعه را
خلع سالح کرده و شهر را تصرف کرديم (دلدم.)23:1363 ،
پس از چندي ،کمي آذوقه ،سربازان نئارک را در تنگنا
قرار داد و چون آنان از شهرهاي آباد و پرآذوقه که نگهبانان
زيادي داشتند ،هراسناک بودند ،بناچار در جزيرههاي
غيرمسکوني فرود آمدند و از ليفه درخت خرما تغذيه
ميکردند .در حوالي شهر کانازيدا که شايد در انتهاي بحر
عمان و نزديک به دهانه خليجفارس بود ،نئارک و سربازانش
به وحشت و دلهره عجيبي گرفتار شدند ،زيرا شنيده بودند
که در آبهاي اين ناحيه ماهياني وجود دارند که دم خود را

عملکرد اسکندر مقدوني در حوزه خليجفارس11 /
به کشتي زده و آن را واژگون ميکنند .نئارک مينويسدکه آن
روز در دل دريا غوغاي عجيبي برپا بود .نزديک بود که اين
نهنگهاي عظيمالجثه کشتيهاي ما را در هم شکنند (اقتداري،
 .)51:1345پس از آن سردار يوناني به دماغه «موسنا» که
امروزه رأسمسندام خوانده ميشود ،رسيد و رونق اقتصادي
در اين منطقه توجه او را به خود جلب کرد .بطوريکه در
خاطرات خود از تجارت گسترده ادويهجات و دارچين در
اين منطقه ياد ميکند .ناوگان اسکندر پس از تحمل مشقات
فراوان و جنگ و گريزهاي بسيار سرانجام پس از عبور از رود
«آناميس» يا «آراميس» که هم اينک ميناب خوانده ميشود به
شهر «آراموزيا» يا «اورگانا» ميناب امروزي وارد شد و در اين
شهر اقامت گزيد (دلدم .)24:1363 ،نئارک پس از بازگشت
به آرموزيا به راه خود ادامه داد و به «آواراکتا» که گويا جزيرة
قشم يا جزيرة کيش کنوني بوده ،رسيد و در آن جزيره درخت
انگور ديد و پس از آن بسوي «گتس» يا «گته» راند و در راه به
بندر «آپوستاني» که محل آن نزديک به بندر شيوي امروزي
است گذر کرد (اقتداري .)53:1345 ،نئارخوس اغلب نواحي
خليجفارس را سياحت نمود و باألخره در فورية  325ق.م به
قصد پيوستن به موکب اسکندر ،کشتيهاي او در رودخانة
کارون در اهواز لنگر انداختند و در آنجا قشون بّري و بحري
اسکندر به هم پيوستند .تمام مسافرت نئارخوس  146روز
بطول انجاميد (سمينار خليجفارس .)208:1341 ،نئارخوس
در پايان سفر دريايي خود در دهانة فرات از دهي بنام دبيري
«دوتيس» دجله امروزي نام ميبرد که در اين آبادي تجاري از
سواحل عربستان و هندوستان رفت و آمد ميکردند و عطريات
و ادويهجات با خود ميآوردند و به بابل ميبردند (رائين،
 .)1/227:1350نئارخوس درياساالر محبوب اسکندر
که فرماندهي ناوگان دريايي اسکندر را بر عهده داشت با
مشکالت مشابهي روبرو گرديد .ساحلنشينان و بوميان جزاير
خليجفارس درون جزيرهها و در مخفيگاههايي در ساحل به
کمين مينشستند و چون از دريانوردان نئارخوس براي تهيه
آب و آذوقه ،کسي پاي به ساحل يا جزيرهيي ميگذاشت به
آنها حمله کرده و نابودشان ميساختند (دلدم.)22:1363 ،
مأموريت نئارخوس ،شناسايي سواحل و لنگرگاهها و نيز ديدار
از شهرهاي دريايي در طول مسيرش بود .او توانست اين
وظيفة مهم را تا هنگام رسيدن به نزديکي شوش بخوبي عملي

سازد .اصل سفرنامة نئارک در دست نيست ،اما تاريخنويسان
از روي تاريخ آريان که با اسکندر همراه بود و يادداشتهاي سفر
نئارک را ديده و خالصه کرده ،مطالبي را در کتابهاي خود
آوردهاند .نئارک در يادداشت سفر خود نوشته است« :هيچيک
از سواحلي که پيمودم مانند سواحل خليجفارس پرکشت
و زرع نيست ،عطر و ادويه از عربستان ،از راه درياي پارس
ميآورند و به بابل ميبرند» (اقتداري .)54:1345 ،سفرنامة
نئارخوس اطالعات ارزشمندي از مسير دريايي اين دريانورد
در اختيار ما قرار ميدهد .با استناد به اين سفرنامه ،ناوگان
نئارخوس پس از يک دريانوردي دشوار و پر از موانع ،که پنج
ماه بطول انجاميد ،اطالعات فراواني درمورد نقشة خطوط
ساحلي شمالي اقيانوس هند ،درياي عمان و خليجفارس تهيه
کرد که در اکتشافات جغرافيايي عصر جديد مورد استفاده
دريانوردان قرار گرفت (مشايخي .)28:1389 ،مسافرت اين
درياساالر به امر اسکندر مقدوني به خليجفارس ،پس از حفر
کانال ارتباطي ميان درياي سرخ و رود نيل بوسيلة داريوش
کبير ،نتايج مهمي به همراه داشت .اين مسافرت براي دومين
بار در تاريخ بشر ،راه ارتباط ميان اروپا و نقاط دوردست
شرق را دگرگون و متحول کرد .در نتيجة ارتباط همين خط
ارتباطي ،پرتغاليها موفق به کشفيات جغرافيايي خود شدند
و پايه و شالودة معتبرترين سيستم تجارتي جهان را در دنيا
ريختند .همچنين اين سفر در واقع مقدمة تسلط و استقرار
انگليسيها بر هندوستان گرديد (طبرسا .)62:1390 ،اين
سفرنامة سردار يوناني که از رودخانة سند از طرف اسکندر
مأمورشد که کرانههاي عمان و خليجفارس را تا رودخانه فرات
بازديد نمايد چنين مينمايند که از زمانهاي پيشتر ارتباط بين
کرانههاي خليجفارس و کرانههاي هندوستان برقرار بوده است
(بايندر .)8:1388 ،ميتوان گفت که نئارخوس اول ،ناخداي
بزرگ نخستين مسافري است که در درياي هند و ايران به اين
تفصيل سفر کرده و از روي سفرنامه او بود که تقريباً چهارصد
سال قبل پرتغاليها به خليجفارس آمدند و نيز ميتوان گفت
که به هدايت سفرنامة نامبرده انگليسيها به خيال تصرف
هندوستان افتادند (نشأت.)39:1344 ،
اقدامات اکتشافي اسکندر

اسکندر در نيمة دوم قرن يکم قبل از ميالد حکومت رم،
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سوريه و مصر را تحت استيالي خود درآورد و بر اثر خصومت
ديرينهيي که بين روميها و ايرانيان وجود داشت ،مسير تجاري
هند که تازه داشت از طريق خليجفارس به شهرت و اهميت
الزم ميرسيد ،يکبار ديگر رونق خود را از دست داد .علت آن
اين بود که بينالنهرين هميشه جزئي از قلمرو سالطين ايران
محسوب ميشد و از اينرو کاروانهاي عازم اروپا که به روميها تعلق
داشت هنگام عبور از اين مناطق با خطرات احتمالي مواجه
ميگرديدند .بنابرين راه تجارت هند با اروپا از طريق بحر احمر
و دره نيل و اسکندريه صورت ميگرفت (جناب.)6 :1356،
اقدامات عمراني اسکندر در مدت کوتاه اقامتش در
بينالنهرين ،براي رونق دريانوردي و تجارت خليجفارس
قابل توجه است .وي پس از موفقيت سفر نئارخوس از سند
به بينالنهرين به ايجاد نيروي دريايي قدرتمندي اقدام
کرد و با ساخت اسکندريه در مصب دجله ،ارتباط دريايي و
مناسبات بينالنهرين با هند را پيريزي نمود (Encyclopedia
 .)576:1971 ،Britanicaاسکندر اولين کسي بود که انديشه،
نقشه و طرح درخشان بناي راه بينالمللي بازرگاني پيرامون
شهريايي که ميبايد اساس و شالوده امپراتوري جهاني او
باشد را در سر داشت .او در مدت زماني اندک هفتاد شهر
بنام اسکندريه بنا کرد و راههاي بزرگ آسياي مرکزي از آن
زمان ببعد ساخته شد .اما شريان اصلي امپراتوري او درياها
بود که در سواحل آن بايد مراکز بزرگي احداث ميگرديد
( )Pirenne,1944: 201استعداد و نبوغ اسکندر زماني تجلي
يافت که به محدودة متصرفات خود در هندوستان رسيد .وي
در آنجا ناوگاني متشکل از 1800فروندکشتي ( 326ق.م)
با دريانوردان با تجربه و کارآزموده به فرماندهي نئارخوس و
راهنمايي اونوسيک ريتوس 1تشکيل و سازمان داد .مأموريت
نئارخوس بازگشت به ايران از هندوستان از طريق دريا بود و
مقرر شد که در همان زمان اسکندر نيز با سپاهيان خود از
راه خشکي به ايران بازگردد (هاولي .)35:1377 ،اسکندر با
پيروي از نقشههاي اکتشافي داريوش کبير درياساالر خود را
مأمور بحرپيمايي و بررسيهايي بادامنهيي پيرامون خليجفارس
نمود و از همان دوران است که خليجفارس شهرت جهاني
يافت و نقش مؤثري در عمليات نظامي و بازرگاني عالم
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ايفا نمود (نشأت .)2:1344 ،اقدامات اکتشافي اسکندر در
خليجفارس بزرگترين حرکت در تاريخ باستان جهت معرفي
اين مسير تجار در جهان محسوب ميشود ،بگونهيي که بزعم
بعضي ،اين دورة تاريخي ،عصر کشفيات تاريخي نام گرفته
است (رائين .)220:1350،مسلماً کشف خليجفارس و راهها
و جزاير آن همراه با فتح و به انقياد کشاندن آنها بود .تمام
اين منطقه در زمان اسکندر تحت حاکميت وي قرار داشت؛
چنانکه هر جزيرة به يک خداي يوناني تعلق گرفت .جزيره
کيش در زمان اسکندر هنگامي که نئارخوس در خليجفارس
به سياحت مشغول بود ،به الهه ونوس و مرکور اختصاص
داشت (اقتداري .)817:1348 ،از همان هنگامي که سپاه
اسکندر مقدوني کنارههاي خليجفارس را که به درياچة
بزرگ در بستهيي شبيه است درنورديد ،اهميت و موقعيت
خليج نامبرده نسبت به ساير درياها و خليجهاي مشرق زمين
بطور برازندهيي آشکار گرديد (نشأت .)26:1344 ،عزيمت
اسکندر به جانب مشرق ،تحول عظيمي در دريانوردي بويژه
در خليجفارس ايجاد کرد ،اقدام مهم ديگر وي ،اعزام تيم
اکتشافي «سيالکس ،کارياندي» جهت اکتشاف دريايي از
خليجفارس تا مصر بود (پيرنيا .)1920:1370 ،اسکندر در
آخرين سال عمرش درصدد اجير کردن فنيقيها برآمد تا در
خليجفارس به کشتيراني بپردازند .به دستور او فنيقيها به
ساختن کشتي پرداختند و در همان سال سه کشتي براي
بررسي به خليجفارس اعزام شد .يکي از اين کشتيها به بحرين
رسيد و صيد مرواريد را در اين جزيره از نزديک مشاهده
کرد ،اما هيچکدام از اين کشتيها نتوانستند از دهانة تنگة
هرمز جلوتر روند و اين سفرها نتايج چنداني دربرنداشت
(وثوقي .)48:1384 ،اسکندر در سر ميپروراند که کشتيهاي
زيادي حاضر و تجهيز نمايد و به نئارک بسپارد که سواحل
عربستان و درياي احمر را تا مصر گردش نموده و آن مواضع
را نيز سياحت نمايد ،ولي اين آرزو عملي نگشت (نشأت،
 .)58:1344همچنين اسکندر پس از مراجعت از هندوستان
تصميم گرفت سدهايي را که ايرانيان براي جلوگيري از
تهاجمات سرحدي در مدخل کارون ساخته بودند ،بشکند،
ليکن اجل مهلتش نداد و قبل از اجراي اين منظور درگذشت
(ويلسن .)47:1348 ،با مرگ اسکندر در 323ق .م ،برغم
کشمکشهاي متعدد بر سر کسب قدرت در خاورميانه ،پايه

عملکرد اسکندر مقدوني در حوزه خليجفارس13 /
اولية اقتصاد دريايي بنا گذاشته شد .تردد کشتيها موجب ايجاد
بنادر تجاري در بينالنهرين ،در کنارة فرات و محل تقاطع
رودخانة کارون و دجله شد .تسلط اسکندر بر ايران و پايان
دوران امپراتوري بزرگ هخامنشي ،مقدمهيي بر رکود و توقف
طوالني در سلطة ايران بر درياها بود و به اين ترتيب نيروي
دريايي يونان که در ساية اقتدار اسکندر قدرت گرفته بود،
در مسيرهاي آبي منطقه به عرض اندام پرداخت .از اين زمان
به بعد ،بيشتر ناوهاي رومي کشتيهاي اعراب در خليجفارس
و درياي سرخ تردد داشتند و کشتيهاي ايراني ،جز در دوران
اشکانيان ،که آن هم بيشتر جنبة تجاري داشت ،حضور فعالي
در آبهاي منطقه نداشتند (مهدوي گورابي و اميني زاده،
 .)125:1390مرگ اسکندر باعث توقف نقشههاي او دربارة
گسترش و توسعة تجارت بابل و خليجفارس شد و جانشينان
وي بدليل کشمکش بر سر قدرت ،چندان توجهي به امور
اقتصادي منطقه از خود نشان نميدادند .استقرار قدرتمندترين
جانشينان اسکندر در مصر و تأسيس سلسله «بطالسه» و عدم
توجه سلوکيان به امور تجارت خليجفارس باعث شد طي
قرون سوم و دوم قبل از ميالد بنادر درياي سرخ و درياي
مديترانه با حمايت کامل حکام بطالسه نقش اساسي را در
تجارت شرق و غرب برعهده بگيرند و بنادر جزاير خليجفارس
در خأل قدرت سياسي نواحي پسکرانهيي و گسترش ناامنيها
نتوانستند همچون گذشته در تجارت دريايي سهم عمدهيي
داشته باشند (وثوقي .)48 -49 :1384 ،با مرگ اسکندر
لشکرکشيهاي دريايي مزبور پايان يافت .به هر حال وي طي
سيزده سال حکومت نتوانست راههاي آبي ايران را در اختيار
داشته باشد و همچون ايرانيان درياها و اقيانوسها را درنوردد
(مقدس جعفري .)35:1386،سلوکيان که جانشين اسکندر
مقدوني بودند ،نزديک به يک قرن بر ايران حکومت کردند.
آنان هم مانند اسکندر به اهميت خليجفارس آگاه بودند و در
کرانههاي خليجفارس نه شهر بنا کردند که از جمله ميتوان
به انطاکيه پارس يعني بوشهر امروزي اشاره کرد (گيرشمن،
 .)262 :1372در قرن دوم و سوم قبل از ميالد بنادر درياي
مديترانه و درياي سرخ بودند که با حمايت حکام بطلميوسي
مصر بر دريانوردان سواحل خليجفارس پيشي گرفتند و
توانستند بخش عمدهيي از تجارت شرق به غرب را به انحصار
خود درآورند .اما قدرت گرفتن تدريجي اشکانيان در ايران

و توسعة قدرت آنان بسوي بينالنهرين شرايط را دگرگون
ساخت و دورة جديدي را در تجارت منطقهيي شکل داد
(وثوقي.)49:1384 ،
نتيجهگيري

اسکندر مقدوني با حمله به ايران اگرچه خرابيها و ويرانيهاي
زيادي از خود برجاي گذاشت ،اما منطقة خليجفارس و تجارت
دريايي و بازرگاني آن گسترش پيدا کرد .از مهمترين اقدامات
دريايي اسکندر ،سفر دريايي نئارخوس ،فرمانده ناوگان
اسکندر ،از مصب رودخانه سند به اقيانوس هند ،درياي عمان
و خليجفارس تا رودهاي دجله و فرات در سال  326ق.م بود.
سفر دريايي نئارخوس در حقيقت ،راه ارتباط ميان اروپا و
نقاط دوردست شرق را دگرگون و متحول کرد .همچنين
اسکندر مقدوني نيروي دريايي بزرگي ايجاد کرد .در زمان او
خليجفارس شهرت جهاني يافت و نقش مؤثري در عمليات
نظامي و بازرگاني عالم ايفا مينمود .اقدامات اکتشافي اسکندر
در خليجفارس ،بزرگترين حرکت در تاريخ باستان جهت
معرفي اين مسير تجاري در جهان محسوب ميشود.
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