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اشعار حماسي بلوچي مورد برسي قرار ميدﻫد .با توجه به در دسترس نبودن منابع تاريخي قابلاتكا آگاﻫيﻫاي
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ﻣﻘدﻣﻪ
از اواخر قرن پانزدﻫم ميلادي حضور اروپاييﻫا در مشرق زمين با كشف راهﻫاي دريايي زمينهساز
شكلگيري نظام سرمايهداري -بورژوازي شد .تسلط قدرتﻫاي اروپايي بر شرق زمينهي ايجاد و
گسترش نظام جهاني شده و استقرار و تداوم اين نظم جديد جهاني با سلطه نظامي و سياسياش باعﺚ
شد كه اين ممالك بهويژه شبهقاره ﻫند و منابع آن مانند فرآوردهﻫايي كشاورزي چون ادويه موردتوجه
اروپاييان قرار گرفت .كشورﻫاي اروپايي و در رأس آنﻫا پرتغال براي ايجاد مستعمرات در آسيا جنوبي و
توسعه راهﻫاي تجاري با توجه به وجود قدرت بلامنازع امپراتوري عثماني بر سر راه اروپا با شرق مجبور
شدند تا از طريق دريا آفريقا را دور زده به اين مناطق دسترسي داشته باشند .در راستاي بسط نفوذ و
سيطره استعماري خود پرتغاليﻫا به ايجاد پايگاهﻫايي در خليﺞفارس و سواحل مكران مبادرت ورزيدند.
با توجه به حضور ناوگان نظامي و تجاري عثماني در اين مناطق و ﻫمسويي مذﻫبي بلوچﻫا با تركان
عثماني و نيز با عنايت به تهديد منافع اقتصادي و حملات گاهوبيگاه پرتغاليﻫا به بلوچﻫا تقابل و
رويارويي نظامي با آنﻫا اجتنابناپذير بود.
رويﺎرويي ﺑلوچهﺎ ﺑﺎ پرتغﺎليهﺎ ﺑر اسﺎس روايﺎت تﺎريخي
منابع تاريخي از چندين حمله به سواحل مكران و غارت آن توسط پرتغاليﻫا خبر دادهاند .اما حمله
 ١٥٨١م در حافظه مردم بلوچستان ماندگار شده است ،بهطوريكه اشعار حماسي بلوچي كه تنها شيوه
ثبت و ضبط وقايع تاريخي در بين بلوچﻫا بوده است وقوع اين حوادث را مورد تأييد قرار ميدﻫد .در اين
مقاله سعي شده است كه به نفوذ پرتغاليﻫا و رويارويي آنﻫا با بلوچﻫا پرداخته شود .در طي قرون  ١٥و
 ١٦م چندين كشور اروپايي جهت نفوذ در آسيا به دنبال يافتن راهﻫاي جديدي برآورند ،ﻫنگاميكه
واسكودوگاما راه جديد دريايي بين اروپا و آسيا را در دﻫه پاياني قرن پانزدﻫم كشف كرد ،تلاش اروپاييان
اروپاييان براي ايجاد مستعمرات و كنترل و سيطره بر راهﻫاي دريايي شدت يافت .مانند بسياري از
ملتﻫاي آسيايي مردم سواحل بلوچستان نيز تحت تأثير سياستﻫاي استعماري در ابعاد سياسي-نظامي
و تجاري قرار گرفتند .پرتغاليﻫا اولين استعمارگران اروپايي بودند كه به سواحل مكران رسيدند .آنان در
مسير خود به ﻫند چندين نقطه در سواحل مكران را تصرف كردند و به مردمان آن مناطق مسلط شدند.
) (Baluchistan District Gazetteer,1906:46در فهرست فتوحات شاه امانوئل در سال
 ١٥٠٦م به چندين شهر و بندر در سواحل مكران اشارهشده است ،دولت نايب السطنه دون فرانچسكو
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آلميدا به مكران با بنادر گوادر ،لكمت ،پسني ،جيوني و تيس اشارهكرده است كه بدين ترتيب اين نواحي
يكي از  ٩بخش از متصرفات آنﻫا در آسيا محسوب ميشد(Faria Ysousa 1695:93-94) .
براي تصرف و كنترل سواحل و بنادر مكران پرتغاليﻫا چندين حمله انجام دادند كه طي اينحملات شهرﻫا و بنادر مكران را تاراج و به كشتار و آزار و اذيت مردم پرداختند اما مهمترين آنﻫا حمله
سال  .١٥٨١م است كه در حافظه مردم بلوچستان براي قرون متمادي حك شده است ،احتمالاً اين
حمله وحشيانهترين و بيرحمانهترين يورشﻫا بود.
ﻫمچنين به نظر ميرسد كه اين حمله يك عمليات تنبيهي عليه مردم سواحل مكران بود ،زيرا
مردم بلوچ ساحلنشين با كمكﻫاي تداركاتي و نظامي ناوگان تركان عثماني را حمايت ميكردند .بر
اساس منابع تاريخي ميدانيم كه تركان عثماني درگير جنگ با پرتغاليﻫا براي كنترل بر خليﺞفارس و
درياي عمان و اقيانوس ﻫند بودند چون جداي از سياستﻫاي توسعهطلبانه عثمانيﻫا ،سياستﻫاي
سياسي نظامي پرتغاليﻫا و تسلط آنﻫا بر درياﻫاي مذكور مبني بر اينكه حق كشتيراني منحصر بود به
آنان و ساير مسيحيان و ديگر ملل بهويژه اعراب و ساير مسلمانان از چنين حقي محروم بودند ،بنابراين
امپراتوري عثماني كه داعيه خلافت اسلامي را داشت ،چنين وانمود ميكرد كه بايد از حقوق مردم
مسلمان در درياﻫا و سواحل و بنادر اشغال دفاع نمايد .از روابط دوستانه ساكنان سواحل مكران با تركان
عثماني در اين دوره تا حدودي آگاﻫي داريم؛ بر اساس منابع تاريخي دريادار سيد علي رئيس از سوي
سلطان سليمان قانوني مأموريت يافت تا به جنگ با پرتغاليﻫا اقدام كند(Baloch,1995:230) .
دريادار سيد علي رئيس كه يك جنگجوي ورزيده و كهنهكار مديترانهاي بود ،موفق شد تا با دور زدن
ناوگان پرتغاليﻫا و عبور از تلهﻫاي آنﻫا ناوگان تحت امر خود را به درياي عمان و اقيانوس ﻫند
برساند .اولين برخورد آنﻫا با پرتغاليﻫا در دماغه مٌسندام رخ داد ،فرمانده پرتغاليﻫا فرناندو بود ،در طي
اين نبرد پيروزي قطعي براي ﻫيچيك از دو فرمانده به دست نيامد و كشتيﻫاي ترك موفق شدند راه
خود را بهسوي مسقط ادامه دﻫند ،اما ﻫنگاميكه تركﻫا به نزديكي سواحل مسقط رسيدند ،جنگ زرگي
درگرفت كه با شكست تركﻫا پايان يافت ،برخي از كشتيﻫاي ترك غرق يا با صخرهﻫا برخورد كردند
و سيد علي رئيس با  ٩كشتي موفق به فرار شد ،وي به سواحل مكران رسيد و مورد استقبال بلوچﻫا
قرار گرفت .حكمران گوادر در ملك جلال با روي گشاده آنﻫا را پذيرفت و كمكﻫاي بيدريغي به
لحاظ تداركاتي و در اختيار گذاشتن چند ناخدا به وي نمود و به دوستي و اتحاد با سلطان مسلمان تأكيد
نمود(Dames,1921:21-23) .
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 سرزمين بلوچﻫا بين قلمرو پرتغاليﻫا در ﻫند در شرق و بندر ﻫرمز كه از متصرفات آنﻫا درغرب بود قرار داشت ،با توجه به روابط دوستانه بلوچﻫا با تركﻫا اين موقعيت به ضرر بلوچﻫا بود .از
طرفي دولت ايران كه در جنگ چالدران از عثماني شكستخورده بود در جستجوي يك متحد نيرومند
عليه تركﻫا بود ،و از سوي ديگر آرزوي سركوب بلوچﻫا كه حامي ناوگان تركﻫا در منطقه بودند را
داشت .چنين رويكردي از سوي شاه اسماعيل يكم براي پرتغاليﻫا نيز اﻫميت زيادي داشت چون آنان
نيز نيازمند متحدي منطقهاي عليه تركﻫا بودند ،در سال  ١٥١٥سفير شاه اسماعيل با طوماري از
درخواستﻫاي وي به نزد آلبوكرك اعزام شد كه درنتيجه معاﻫدهاي بين پرتغاليﻫا و صفويه منعقد شد.
شاه تبعيت حاكم ﻫرمز از پرتغال ،اتحاد با آنان عليه عثماني را پذيرفت ،و در مقابل پرتغالي نيز پذيرفتند
كه در بازپسگيري بحرين از امراي جباري به ايران كمك كنند و ﻫمچنين بلوچﻫاي شورشي عليه
صفويه و پرتغال را سركوب كند Lorimer,1970:I:4-5) .و راجر سيوري (١٠٢ :1381،در دوران
حكومت فرديناند تلز منسس خبر حضور تركﻫا در مسقط به ﻫرمز رسيد ،مايلز دراينباره مينويسد:
دولت ﻫرمز كنفرانس منزس به دريادار لوئيز آلميدا دستور داد كه با يك اسكادران شامل يك ناو جنگي
و  ٦كشتي براي منهدم كردن دريادار علي بيگ حركت كند ،لوئيز آلميدا ﻫيچگاه با دشمن ترك خود
روبرو نشد و حتي به تعقيب آنﻫا نپرداخت و در عوض به سمت شرق رفته و به سواحل مكران حمله
كرد ،بنادري مانند گوادر ،پسني و تيس را غارت و ويران كرد ،بهطوريكه در پسني  ٥٠كشتي در
بندرگاه بودند به آتش كشيده شدند(miles, 1919:181) .
فرياوسوسا شرح دلخراش و وحشتناكي از بربريت و خشونت بيحدوحصر و بيسابقه پرتغاليﻫا را
در اين نبرد گزارش كرده است وي مينويسد كه بعد از غارت ،كشتار و ويراني سواحل مكران توسط
پرتغاليﻫا بلوچ خود آنچه را كه باقيمانده بود از بين ميبردند كه مورداستفاده مهاجمان قرار نگيرد ،از
شكنجه و تحقير مردمي كه به زنجير كشيده شده و به گوا منتقلشده بودند گزارش ميدﻫدFaria ) .
(Ysousa, 1695 ii,373
رويﺎرويي ﺑلوچهﺎ ﺑﺎ پرتغﺎليهﺎ در روايﺎت حمﺎسي ﺑلوچي
به دليل عدم دسترسي به آرشيو گزارشﻫا و اسناد پرتغالي ﻫنوز ابعاد اقدامات ويرانگرانه لوئيز
آلميدا در مكران بهخوبي روشن نيست ،بنابراين منابع بلوچﻫا در اين خصوص شايد بتواند اندكي از
زواياي تاريك اين حوادث را روشن كند ،اين منابع منحصر ًا منابعي شفاﻫي ﻫستند ،چون تا قرن
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چهاردﻫم ميلادي خط و كتابت در بين بلوچﻫا كاربرد عام نداشته است ،بنابراين تنها منابع تاريخي
بلوچﻫا سنت نقل شفاﻫي است كه به توضيح حوادث مهم زندگي آنﻫا ميپردازد ،مسائلي مانند
يادكردﻫا و باورﻫاي قومي ،نبردﻫاي قبايل بلوچ با يكديگر ،مهاجرتﻫا ،نبردﻫاي بلوچﻫا با بيگانگان،
داستانﻫاي عاشقانه و اخلاقي-ديني كه بهصورت اشعار روايي پراكنده سروده شدهاند) .شه بخش،
 (٢٩ ،١٣٧٤بلوچﻫا اين شيوه نقل شفاﻫي را دپتر  Daptarميگويند كه به معني تاريﺦ است .حماسه
بلوچي از نوع حماسهﻫاي ابتدايي ،طبيعي ،شفاﻫي و چند سويه يعني آميزهاي است از اساطير تاريﺦ و
آدابورسوم و فرﻫنگ آنان) ،ﻫمان (٢٩ ،اشعار حماسي-پهلواني زيادي دربارهي نبرد بلوچﻫا با بيگانگان
وجود دارد مانند :جنگ ﻫمل و پنگيان )پرتغاليﻫا( ،جنگﻫاي بلوچﻫا با انگليسيﻫا ،اين اشعار به
مناسبتﻫاي مختلف در مراسمي نظير جشنﻫا و بهويژه در عروسيﻫا براي مردم خوانده ميشود كه
ارائه آنﻫا ﻫمراه با موسيقي خاص پهلواني است و توسط پهلوان يا حماسه خوان با گروه موسيقي كه او
را ﻫمراﻫي ميكنند اجرا ميشوند و كاركرد ارشادگرانه و نمادين دارند.
نسخهﻫاي متضادي از نبرد مردم بلوچ با پرتغاليﻫا وجود دارد .قديميترين نسخهاي كه ز اين
اشعار حماسي در دسترس است احتمالاً نسخه  msاست كه در كتابخانه بريتانيا نگهداري ميشود،اين
نسخه توسط الفنباين آوانگاري و به انگليسي ترجمه شده است ) ( 7883،1983،Elfenbeinنسخه
ديگري كه به نظر ميرسد قطعاتي است از يك حماسه بزرگتر كه بخشﻫاي زيادي از آن از بين رفته
است توسط باركر و مينگل آوانگاري ،ترجمه و تفسير شده استBarker and Mengal, .
)(II:306-313
بعد از نيمه دوم قرن بيستم نويسندگان بلوچ نيز نسخه متفاوت ديگري از اشعار حماسي ،پهلواني
ﻫمل را ثبت كردهاند ازجمله نسخهاي كه محمد سردارخان بلوچ آوانگاري و به انگليسي ترجمه كرده
است ) (Baluch, 1977: 351-360ﻫمچنين تحت عنوان ميرﻫمل و جنگ با پرتغاليﻫا توسط
مير گل خان نصير شاعر و نويسنده بلوچ )Nasir, 1969) ،گرداوري شده است .اشعار پراكندهاي كه
توسط صبير بدل خان گردآوري ،ترجمه و آوانگاري شده است )(2000،Badal khanﻫمچنين
نسخهاي كه توسط نگارنده و به روايت ملأ كمالان ﻫوت جمعآوري ،آوانويسي و به فارسي ترجمه و
تفسير شده است )شه بخش (١٢٧-١٢٤ ،٧٢-٧١ ،١٣٧٤ ،بهطوركلي شرح داستان با اندكي تفاوت زباني
و واژگاني به لحاظ موضوع در تمام نسﺦ يكسان است .از اين اشعار حماسي پهلواني چنين برميآيد كه:
ﻫمل فرزند جنيد و ماﻫو از طايفه ﻫوت كلمتي است چونكه اين طايفه در بندر كلمت در بلوچستان
پاكستان كنوني ،سكونت داشتند به كلمتي نيز معروف شده لازم به ذكراست بر اساس حماسه بلوچي و
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روايات سنتي بلوچﻫا ﻫوت يكي از فرزندان جلال خان بود .ﻫوتها قومي شجاع و مشهور نزد بلوچﻫا
بودهاند و شجاعت را تا حد اعلاي آنكه به اعمال و حركات غلوآميز منجر ميشد ،دارا بودهاند) .شه
بخش(٧١ ،١٣٧٤ ،
ﻫمل سردار زادهاي شجاع ،نيرومند و نيز بسيار زيبا بود ،وي در شمشيرزني و تيراندازي و
سواركاري شهرت فراواني داشت .در مورد اعمال پهلواني ﻫمل و اشعار حماسي ديگري نيز وجود دارد
كه مهمترين آنﻫا عبارتاند از :نبرد ﻫمل با شير ،جنگ ﻫمل و چاكر كولوايي ،ﻫمل و مه گنﺞ )شه
بخش (٧١ ،١٣٧٤ ،از داستان ﻫمل و پرتغاليﻫا كه در اشعار بلوچي به ﻫمل وپرنگيان مشهور است چون
بلوچﻫا ﻫر اروپايي و سفيدپوستي را به منطقه آنان به ﻫمراه خود به وطنشان بردند ،ولي بر اساس آنچه
از حماسه در مورد حجاب و لباس زنان دشمن برميآيد ،معلوم ميشود فرنگيان ﻫمل را با خود به اروپا
نبردند ،چراكه اين لباس كوتاه را كه در اشعار حماسي ذكرشده است زنان اروپايي در آن قرون
نميپوشيدند و اين لباس مخصوص آنكساني بود كه در جنوب شرق آسيا در مناطقي چون گوا و ساير
جزاير و مستعمرات پرتغاليﻫا ساكن بودند .درحاليكه پرتغاليﻫا تحت تأثير شجاعت و جوانمردي او
قرارگرفته بودند و به او پيشنهاد تغيير دين و ازدواج با يك دختر فرنگي ميدﻫند ولي ﻫمل اين
پيشنهادﻫا را نميپذيرد و در اسارت آنﻫا كشته ميشود.
به نظر ميرسد بعد از دستگيري و كشته شدن مير ﻫمل پرتغاليﻫا بار ديگر به چپاول و غارت
سواحل مكران ميپردازند بهويژه سه بندر مهم پسني ،گوادر و تيس به طوريكه بعد از اين حملات در
سال  ١٥٨١ميلادي اين بنادر ﻫيچگاه رونق سابق را بار ديگر به دست نياوردند
) (Badalkhan,2000:159بعد از خلاصهاي از داستان حماسي ﻫمل و فرنگيان در شعر حماسي به
بخشﻫاي از اشعار حماسي از داستان ميپردازيم:
در اين بندﻫا ﻫمل در جواب شير به معرفي خود ميپردازد كه شخصي شجاع و نژاده است.
 šer a čārīt e hāmagen mardeشير نگاه كرد و گفت اين مرد خامي است.
 yā šupānke yā huštir čāreneيا شباني يا سارباني است )كمعقل(.
 yā belawe jadgale nāsarhālenيا از جدگال ﻫاي نادان بيلو است.
 yā janozāme hāmdapen baččeيا پسر نادان بيوه زني است.
 dāta allahā manā imšapī wardeخداوند به من شام شبم را رسانده است.
 man gon hame čonā kanān gardeمن با اين پسرك نبرد خواﻫم كرد.
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 šām u čāšte bīt manī durāhāاو شام و چاشت من خواﻫد بود.
 bāndā man gulāyeš bān gon ā syāhāفردا سياه )اسب ﻫمل( را خواﻫم خورد.
 čojwāb tarent zahm janen hānāﻫمل شمشيرزن چنين پاسﺦ داد.
 aklit parrānint šer šikārānīاي شير شكاري عقلت بهدرستي كار نميكند.
man nahān doswā buzgalī mardeاي دوست من شبان نيستم.
 yā jnozāme hāmdapen baččeيا فرزند نادان بيوهزن.
man hammali jīyandān mard maṛāyānīمن ﻫمل فرزند جيندم مردي ارجمندم.
 man hapt mazan pādīken jane jodānمن ﻫمر ﻫنت زن ﻫستم با خلخالﻫاي
بزرگ.
yake man šālā int dumīšīšārāيكي از آن ساكن شال و دومي در شيشار.
siumī man mastūngī bīr rangā intسومي در مستونگ نزديك آبشار.
 čārumī hārāne gidrākānچهارمي در قصرم در خاران است.
 panjumī sewīye kalātā intپنجمي در قلعه سيوي است.
 šašumī raxšānī hawarīgaششمي در نزديكي رخشان است.
 haptumī panjīnā gayābenāﻫفتمي در پنجگور با شكوه است.
ešānā man u syāh pa yak šapā golinمن و سياه در يك شب به ﻫمه سر
ميزنيم.
 angah manī kohi bāz nem šapā zen intﻫنوز بااينوجود باز كوﻫي من )اسب(
آماده به ركاب و زين است.
hošun gon jadgālī jenekān intﻫنوز در نيم شبان تمام ﻫوش و حواسم با دختري از
قبيله جدگال است.
 -٢اشعار حماسي اشاره ميكنند كه مير ﻫمل قدرتمندترين حكمران خطه ساحلي مكران بود و
ﻫماوردي نداشت اما بخت زماني از او برگشت كه پرتغاليﻫا در منطقه حضور يافتند ،شاعر كمابيش
نميخواﻫد شكست ،دستگيري و مرگ ﻫمل را توسط پرتغاليﻫا بپذيرد بلكه آن را به سرنوشت و بخت
و اقبال بد مربوط ميداند و به بلوچﻫا ﻫشدار ميدﻫد كه مواظب باشند كه به باورﻫاي خود پايبند ،باشند
و از آنﻫا عدول نكنند جايي كه ميگويد:
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 šanbihi roča sar mašod u brātānī guhārاي خواﻫر برادران شنبه موﻫايت را
مشوي.
 šanbeh pa brātān šarr nahint u šānzdah pa pitānشستن سر در روز شنبه
براي برادران و شانزدﻫم برج براي پدران خوشيمن نيست.
 ūšm hamā roč ki hammalā šāge nul kutaشوم ﻫمان روز بود كه ﻫمل به
كشتي نشست.
hammal bar šāgā u šāg pa hamā nīlboyen zirāﻫمل سوار بر كشتي و كشتي
در درياي نيلگون.
 -٣شاعر ميگويد :ﻫنگاميكه كشتي ﻫمل از سرزمين پدري بسيار دور شده بود ناگهان متوجه
چهار كشتي جنگي شد كه به آنﻫا نزديك ميشد:
čār gurāb ant gon murgī čāruken bānzulānچهار كشتي نزديك ميشدند
بسان پرندگاني كه در پروازند.
 hammal e šāgiš čapp u čāgirdīyā geptagantآنﻫا از ﻫر چهارسو كشتي ﻫمل
را محاصره كردند.
tawāriš pir kurt ki mā tarā dazgīra kaninبانگ برآوردند كه تو را دستگير
خواﻫيم كرد.
ﻫنگاميكه كشتياش را در محاصره ديد به ﻫمراﻫانش دستور داد كه موضع گرفته و با شجاعت و
باﻫمت با دشمن ميجنگند ،در اين نبرد ﻫمل با ياران جنگجويش نبود بلكه ﻫمراﻫانش اين بار
دشتيﻫاي بزدل و ماﻫيگيران ترسو بودند:
 hammal wati gurdilen belān šākāritagﻫمل ﻫمراﻫان بزدل خود را بانگ زد.
 hammale hamrāh bedilen daštī bītagantﻫمراﻫان ﻫمل دشتيﻫاي ترسو بودند.
 jāniš čo gazīiškarā bebrānz bītagantجانشان مانند اخگر گز بيفروغ بود.
 ā diga medān lekage tabīr kutatآن ديگران كه ماﻫيگير بودند تصميم به فرار
گرفتند.
 syāhrū u syāhen med man zire gubba kaptagantماﻫيگيران سيهرو و
سياهپوست خود را به دريا انداختند.
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 man dap u rīšan sāwaṛi mujjān geptagantامواج دريا از دﻫان و ريششان بالاتر
قرار گرفت.
-٤ﻫنگاميكه ﻫمل متوجه خيانت ﻫمراﻫانش شد ،متوسل به سلاح شد تا به دفاع از خود بپردازد
ابتدا شمشير از نيام بركشيد اما شمشير از دستش سُر خورد و به دريا افتاد.
 hammal gwānk pa panjage zahm moštā jatagﻫمل شمشيرش را ندا داد.
 teg mam tarā baččī pyāstag u durren duhtageاي شمشير من ترا من مانند
پسران تربيت كردم و مانند دختران زيبا.
 hurānī wahdā gujaren bopānī talāﻫنگام باران در تشك نرم قرارت دادم.
 nambyānī wahdā man kabāhān abrešumenﻫنگام رطوبت در نيام ابريشمي.
 rok nabīte man kāpare guren gadināاما تو گردن كافر سفيدپوست را نبريدي.
 ač manīšerī panjagā parčā daršuteچرا از شير پنجه من گريختي.
-٥ﻫنگاميكه از شمشير نااميد شد ،تبرزين برگرفتم تبرزين نيز از دسته اثر جدا شد:
 zyādahen tawānā manā sukkānā dātagatزيان فراواني را سكان به من وارد
كرد.
 manī tabar zen ča nugrahen mehān daršutaتبرزين من از مينوﻫاي نقرهاياش
جدا شد.
 man zere guba kaptag u hapt puštīšutaبه دريا افتاد و براي ﻫميشه گم شد.
-٦ﻫنگاميكه سلاح نيز به او خيانت كرد و ﻫمل بيدفاع ماند و پرتغاليﻫا او را مغلوب كردند شاعر
ميگويد:
 der bītag ki hammale dasgīr kutagantديري نپايد كه ﻫمل را دستگير كردند.
 hammali dast gon kāmbāren mārān bastagantدستﻫاي ﻫمل را با
ريسمانﻫاي خشن ستبر بستند.
kāmbāren rez čo kāmbāren mārān wartagantريسمانﻫاي خشن بهمانند
مارﻫاي خشن نيشش زدند.
hon šanzānant ča buzurgen mordānagānخون از انگشتان مباركش فوران
ميكرد.
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 -٧غرور و تكبر بهعنوان يكي از عوامل شكست ﻫمل شمرده ميشود:
 hammalā pahrān geptag u pahrān dasgīr kotagغرور ﻫمل را فراگرفت و
غرور باعﺚ دستگيرياش شد.
 hammlā pahre par pite bārīgā kutagﻫمل به دوران پدرش افتخار كرده بود.
 pahrān geptag u parangān dasgīr kutagغرور او را گرفت و فرنگيان دستگيرش
كردند.
-٨حماسه يادآوري ميكند كه ﻫنگاميكه ﻫمل به كشور فرنگيﻫا برده شد به دليل رشادت و
شجاعتش فرنگيان بر آن شدند كه او را به ﻫر نحو با خود ﻫمداستان كنند و به او پيشنهاد كردند كه با
زني فرنگي ازدواج كند ،تغيير مذﻫب دﻫد و به آيين آنﻫا درآيد:
jawāb padā tarent parangāī apsarāديگربار افسر فرنگي چنين گفت:
gap manī ešnt gwašānit zāhirāسخنم اين است و آشكارا ميگويم.
 bil baločāni mazhab u kārnī sarāمذﻫب و فرﻫنگ بلوچ را رﻫا كن.
 dost bikan yake az parangāni mandarāدر كليسا يكي را انتخاب كن.
 be eyb u šar saren kāṛ bāzin me gwarāدختر زيبارو و پاك نزد ما زياد است.
 čo jawāb dāt šerbīmen yalāآن يل ﻫراس افكن چون شير چنين پاسﺦ داد.
 hammal i jīyand hančo gwaštag zāhirāﻫمل فرزند جنيد آشكارا چنين گفت.
 mazhab ger ča manī pullenمذﻫب تو غير از مذﻫب وطن عزيز من است.
 guh mawar bāzen ey habar eybin may gwarāگزافه نگو اين حرفﻫا نزد ما
عيب است.
 man baločīun errant may tārīx daptarāمن بلوچم و تاريﺦ مادر كتابﻫا ثبت
است.
 hammalā jan parangānī pasunda nabantﻫمل زنﻫاي فرنگي نميپسندند.
 watiš hīk ant čukiš hīki paḑalantخودشان چون خوك و بچهﻫايشان توله خوكاند.
 paškiš lukant u nāpagi kanḑiš darantپيراﻫنشان كوتاه است و آنﻫا عرياناند.
 na u čangālān gon makiskan erabarantحلواي خرما را با مگسﻫايي كه رويشان
نشستهاند ميخورند.
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 hammal watī mulke kāṛ čamm humāren dosta bantﻫمل دختران زيباروي
خمار چشم وطنش را دوست دارد.
 ki pašk u šalwār u sarīg u sar čādintكه پيراﻫن و شلوار و روسري و چادر دارند.
 dāmuniš girrant ča zaminā bahra barantدامنشان آنچنان بلند است كه از زمين
بهره برميگيرند.
 -٩شاعر ذكر ميكند وقتيكه پرتغاليﻫا از ﻫمل نااميد ميشدند او را به زندان انفرادي مياندازند
و او پرندگان دريايي و ابرﻫا را بهعنوان قاصد فراميخواند تا پيامﻫاي او را به مادر ﻫمسر و مردمانش
برساند:
 Nī tawārī ba daryāyi kinikkī murgān jatagاكنون )ﻫمل( بر پرندگان ساحل
بانگ زد.
 U ziri mallīrān manī ahwālān baritاي پرندگان دريايي احوال مرا ببريد.
 Kunguren pīrdad u gulāmuwān sar kanitبه "پيرداد" و "گلاموي" يل برسانيد.
 Pašpadī kār u kissawān geg u gwar kanitكارﻫاي ناتمام مرا انجام برسانيد.
 Parbahen borā traḍḍag u durā narm kanitآن اسب فربه مرا به تاختوتاز رام
كنيد.
 Ā sipāhānī hukkahen nālān dar kanitآن نعلﻫاي گرد اصفهانياش را بيرون
آوريد.
 Nugrahen sanjān gon sojarī zenan yer kanitسلاحﻫاي نقرهايرنگ با زين
جنگياش را برگيريد.
 Manī salāmān makkahen mātīgā dayitسلامﻫايم را به قبلهام مادرم برسانيد.
 Manīšāmā mihlaben gandīmān madrušبراي شام من گندمﻫاي خوشبو را
آسياب مكن.
 Bar manī nāruštān guranḍān yerjīg makanبراي تهيه خورشتﻫاي من قوچ را
نكش.
 Bar manī āpā šīrwāren kanḍān maruبراي تهيه آب به بركهﻫاي شيرين نرو.
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 guḍḍā manī hālān bambayin dostīgā bidiسپس احوال من را به ﻫمسر عزيزم
بگو.
 bar manī tahtā kirmizen lihepān pač makanبر تختخوابم لحاف قرمز را پهن
نكن.
 sarbiri lihepān kes u haptrangen čādirānبر روي لحاف چادر ﻫفترنگ را پهن
نكن.
 hammalā pahre bar piti bārīgā kutagﻫمل افتخار به دوران پدرش كرده بود.
 geptag pahrān u parangān dasgīr kutagغرور او را گرفت و فرنگيﻫا
دستگيرش كردند.
 ye diga ročā šāg parangānī mulkā šutagروز بعد كشتي فرنگي به سرزمينشان
برگشت.
-١٠دو سرانجام اشاره ميكند كه چند چيز از مرگ ﻫمل خوشحال شدند:
 Se u čār čiyān hammali košāšād kutagسه و چهار چيز از مرگ ﻫمل خوشحال
شدند.
 Sedān man jāhūāskān man šumen rumbaṛānصبدﻫا در "جاﻫو" و آﻫوان در
"رمبر" شوم.
 Grešagān šer u gor man syah mošen ladānدر جنگلﻫا شير و گورخرﻫا در
بيشهﻫاي سرسبز.
 Šāhbuzān guwaštag mal gonā kohī pāčinānبزﻫاي تنومند با بزﻫاي نر گفتند:
 Billit mātkohān biyā rawin rekpādān čarinكوﻫستانﻫاي مرتفع را رﻫا كنيم
و در تپهﻫاي سرسبز بچريم.
 Hammali jīyand murta nī kayin jant u kušītﻫمل جبند مرده است اكنون چه
كسي ما را شكار ميكند.
 Kuštag hammal man šikārnī šādihānپيشازاين ﻫمل به عشق شكار ما را
ميكشت.
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 Man ladān gotiš kušta u šer man grešgānدر بيشهﻫا گورخر و در جنگلﻫا شير
ميكشت.
نتيجﻪ
با ايجاد نظام جديد جهاني و تسلط اروپاييان و بهويژه پرتغاليﻫا بر خليﺞفارس و درياي مكران
موازنه تجاري و دريانوردي در اين حوزه را برﻫم زده و اين منطقه عرصه درگيريﻫاي مداوم با ناوگان
عثماني از يكسو و ساكنان بومي سواحل مانند بلوچﻫا از سوي ديگر بود .دولت صفوي كه درگيريﻫاي
سياسي ,نظامي و ديني با عثماني داشت سعي در ﻫمگامي با پرتغاليﻫا ميكرد .بلوچﻫا كه به لحاظ
باورﻫاي ديني با عثماني ﻫمسوتر بودند در اين كشمكشﻫا به ياري ناوگان عثماني ميپرداختند.
ﻫمچنين از اشعار حماسي بلوچي چنين برميآيد كه با توجه به ساختار جامعهي پدرسالار بلوچستان
سرداران قبايل ﻫمواره در تمامي عرصهﻫا فعال مايشا بودهاند ،بنابراين در اين برخوردﻫاي بلوچﻫا با
پرتغاليﻫا ،ﻫمل ﻫوت بهعنوان سردار تنها اوست كه در اين نبردﻫا برجسته ميشود درصورتيكه در
ﻫيچ سند تاريخي از وي ياد نشده است .به دليل اين حملات سواحل مكران كه از ديرباز آباد بوده و بنادر
فعال تجاري در آن سامان وجود داشت بهكلي ويرانشده و بهاحتمال قريببهيقين اين حملات پرتغاليﻫا
باعﺚ ضعف اقتصادي ،سياسي و نظامي سواحل مكران و خليﺞفارس شده تا جايي كه بعدﻫا ساير
قدرتﻫاي اروپايي مانند انگلستان به سهولت بر اين مناطق مسلط شدند.

١٣٩٧  بهار و تابستان٢٢ مجله پژوﻫشﻫاي تاريخي ايران و اسلام شماره
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