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  ها در اشعار حماسي بلوچيها با بلوچنبردهاي پرتغاليزتاب با

  
   و بلوچستان ستانيدانشگاه س خيگروه تار ارياستاد، عظيم شه بخش

  
  چكيده:

ها را بر اساس روايات تاريخي و همچنين ساحل مكران با پرتغالي يهااين مقاله حوادث رويارويي بلوچ
 يهاياتكا آگاه. با توجه به در دسترس نبودن منابع تاريخي قابلدهديقرار ماشعار حماسي بلوچي مورد برسي 

تنها جزييات حضور در اين خصوص مفيد باشد. اين اشعار حماسي نه تواندياز اين اشعار حماسي م شدهيآورجمع
 ينهنااي قهرمابلكه درباره نبرده كنديو سواحل درياي مكران روايت م فارسجيها را به خلو يورش پرتغالي

ها در ها با بلوچنبردهاي پرتغاليزتاب بااصلي تحقيق اين است كه  . سؤالباشندينيز منابعي سودمند م يهابلوچ
نبردهاي زتاب بااستوار است كه  مسئلهچه بوده است؟ در ادامه فرض تحقيق بر اين  اشعار حماسي بلوچي

اين در متن است.  شدهتيروا نهيسبهنهيسي خاص داشته و اوهجل ها در اشعار حماسي بلوچيها با بلوچپرتغالي
ها و سرداري كه در رأس نبردهاي عنوان فرمانده بلوچحماسي همل هوت به - ت پهلوانيياز شخص شفاهي اشعار
  .شوديياد م ،ها قرار داشته استفراواني عليه پرتغالي زيآمتيموفق
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 مقدمه

 سازينهدريايي زم يهادر مشرق زمين با كشف راه هايياروپااز اواخر قرن پانزدهم ميلادي حضور 
ايجاد و  يينهاروپايي بر شرق زم يهاقدرتبورژوازي شد. تسلط  - دارييهنظام سرمايري گشكل

باعث  اشياسيجديد جهاني با سلطه نظامي و س نظم يناگسترش نظام جهاني شده و استقرار و تداوم 
 موردتوجهادويه  كشاورزي چون ييهافرآوردههند و منابع آن مانند  قارهشبه يژهوبهشد كه اين ممالك 

پرتغال براي ايجاد مستعمرات در آسيا جنوبي و  هاآناروپاييان قرار گرفت. كشورهاي اروپايي و در رأس 
تجاري با توجه به وجود قدرت بلامنازع امپراتوري عثماني بر سر راه اروپا با شرق مجبور  يهاراهتوسعه 

طق دسترسي داشته باشند. در راستاي بسط نفوذ و شدند تا از طريق دريا آفريقا را دور زده به اين منا
فارس و سواحل مكران مبادرت ورزيدند. در خليج هايييگاهپاها به ايجاد سيطره استعماري خود پرتغالي

ها با تركان با توجه به حضور ناوگان نظامي و تجاري عثماني در اين مناطق و همسويي مذهبي بلوچ
ها تقابل و ها به بلوچپرتغالي يگاهوبگاهد منافع اقتصادي و حملات عثماني و نيز با عنايت به تهدي

  بود. يرناپذاجتناب هاآنرويارويي نظامي با 
  

 ها بر اساس روايات تاريخيها با پرتغاليرويارويي بلوچ

اند. اما حمله ها خبر دادهمنابع تاريخي از چندين حمله به سواحل مكران و غارت آن توسط پرتغالي
اشعار حماسي بلوچي كه تنها شيوه  كهيطوربهم در حافظه مردم بلوچستان ماندگار شده است،  ١٥٨١

. در اين دهديقرار م ييدها بوده است وقوع اين حوادث را مورد تأثبت و ضبط وقايع تاريخي در بين بلوچ
و  ١٥در طي قرون  ه شود.ها پرداختبا بلوچ هاآنها و رويارويي مقاله سعي شده است كه به نفوذ پرتغالي

كه هاي جديدي برآورند، هنگاميم چندين كشور اروپايي جهت نفوذ در آسيا به دنبال يافتن راه ١٦
واسكودوگاما راه جديد دريايي بين اروپا و آسيا را در دهه پاياني قرن پانزدهم كشف كرد، تلاش اروپاييان 

دريايي شدت يافت. مانند بسياري از  هاياروپاييان براي ايجاد مستعمرات و كنترل و سيطره بر راه
نظامي - هاي استعماري در ابعاد سياسيهاي آسيايي مردم سواحل بلوچستان نيز تحت تأثير سياستملت

آنان در  ها اولين استعمارگران اروپايي بودند كه به سواحل مكران رسيدند.و تجاري قرار گرفتند. پرتغالي
مكران را تصرف كردند و به مردمان آن مناطق مسلط شدند.  مسير خود به هند چندين نقطه در سواحل

)Baluchistan District Gazetteer,1906:46 در فهرست فتوحات شاه امانوئل در سال (
شده است، دولت نايب السطنه دون فرانچسكو م به چندين شهر و بندر در سواحل مكران اشاره ١٥٠٦
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است كه بدين ترتيب اين نواحي  كردهاشارهني، جيوني و تيس آلميدا به مكران با بنادر گوادر، لكمت، پس
  )Faria Ysousa 1695:93-94شد. (ها در آسيا محسوب ميبخش از متصرفات آن ٩يكي از 
ها چندين حمله انجام دادند كه طي اين براي تصرف و كنترل سواحل و بنادر مكران پرتغالي- 

ها حمله ترين آنشتار و آزار و اذيت مردم پرداختند اما مهمحملات شهرها و بنادر مكران را تاراج و به ك
م است كه در حافظه مردم بلوچستان براي قرون متمادي حك شده است، احتمالاً اين  .١٥٨١سال 

 ها بود.ترين يورشرحمانهترين و بيحمله وحشيانه

كران بود، زيرا رسد كه اين حمله يك عمليات تنبيهي عليه مردم سواحل مهمچنين به نظر مي
كردند. بر هاي تداركاتي و نظامي ناوگان تركان عثماني را حمايت مينشين با كمكمردم بلوچ ساحل

فارس و ها براي كنترل بر خليجدانيم كه تركان عثماني درگير جنگ با پرتغالياساس منابع تاريخي مي
هاي ها، سياستطلبانه عثمانيهاي توسعهدرياي عمان و اقيانوس هند بودند چون جداي از سياست

راني منحصر بود به ها بر درياهاي مذكور مبني بر اينكه حق كشتيها و تسلط آنسياسي نظامي پرتغالي
ويژه اعراب و ساير مسلمانان از چنين حقي محروم بودند، بنابراين آنان و ساير مسيحيان و ديگر ملل به

كرد كه بايد از حقوق مردم را داشت، چنين وانمود ميامپراتوري عثماني كه داعيه خلافت اسلامي 
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 

) Baloch,1995:230ها اقدام كند. (أموريت يافت تا به جنگ با پرتغاليسلطان سليمان قانوني م
اي بود، موفق شد تا با دور زدن كار مديترانهدريادار سيد علي رئيس كه يك جنگجوي ورزيده و كهنه

ها ناوگان تحت امر خود را به درياي عمان و اقيانوس هند هاي آنها و عبور از تلهناوگان پرتغالي
ها فرناندو بود، در طي ها در دماغه ٌمسندام رخ داد، فرمانده پرتغاليها با پرتغالياولين برخورد آنبرساند. 

هاي ترك موفق شدند راه يك از دو فرمانده به دست نيامد و كشتياين نبرد پيروزي قطعي براي هيچ
ط رسيدند، جنگ زرگي ها به نزديكي سواحل مسقكه تركسوي مسقط ادامه دهند، اما هنگاميخود را به

ها برخورد كردند هاي ترك غرق يا با صخرهها پايان يافت، برخي از كشتيدرگرفت كه با شكست ترك
ها كشتي موفق به فرار شد، وي به سواحل مكران رسيد و مورد استقبال بلوچ ٩و سيد علي رئيس با 

دريغي به هاي بييرفت و كمكها را پذقرار گرفت. حكمران گوادر در ملك جلال با روي گشاده آن
لحاظ تداركاتي و در اختيار گذاشتن چند ناخدا به وي نمود و به دوستي و اتحاد با سلطان مسلمان تأكيد 

  )Dames,1921:21-23نمود. (
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ها در ها در هند در شرق و بندر هرمز كه از متصرفات آنها بين قلمرو پرتغاليسرزمين بلوچ -
ها بود. از ها اين موقعيت به ضرر بلوچها با تركتوجه به روابط دوستانه بلوچ غرب بود قرار داشت، با

خورده بود در جستجوي يك متحد نيرومند طرفي دولت ايران كه در جنگ چالدران از عثماني شكست
ها در منطقه بودند را ها كه حامي ناوگان تركها بود، و از سوي ديگر آرزوي سركوب بلوچعليه ترك

ها نيز اهميت زيادي داشت چون آنان چنين رويكردي از سوي شاه اسماعيل يكم براي پرتغالي داشت.
سفير شاه اسماعيل با طوماري از  ١٥١٥ها بودند، در سال اي عليه تركنيز نيازمند متحدي منطقه

عقد شد. ها و صفويه مناي بين پرتغاليهاي وي به نزد آلبوكرك اعزام شد كه درنتيجه معاهدهدرخواست
شاه تبعيت حاكم هرمز از پرتغال، اتحاد با آنان عليه عثماني را پذيرفت، و در مقابل پرتغالي نيز پذيرفتند 

هاي شورشي عليه گيري بحرين از امراي جباري به ايران كمك كنند و همچنين بلوچكه در بازپس
) در دوران ١٠٢ :1381يوري،و راجر س Lorimer,1970:I:4-5صفويه و پرتغال را سركوب كند. (

نويسد: مي بارهنيدراها در مسقط به هرمز رسيد، مايلز حكومت فرديناند تلز منسس خبر حضور ترك
دولت هرمز كنفرانس منزس به دريادار لوئيز آلميدا دستور داد كه با يك اسكادران شامل يك ناو جنگي 

گاه با دشمن ترك خود آلميدا هيچ كشتي براي منهدم كردن دريادار علي بيگ حركت كند، لوئيز ٦و 
ها نپرداخت و در عوض به سمت شرق رفته و به سواحل مكران حمله روبرو نشد و حتي به تعقيب آن

كشتي در  ٥٠كه در پسني طوريكرد، بنادري مانند گوادر، پسني و تيس را غارت و ويران كرد، به
 )miles, 1919:181بندرگاه بودند به آتش كشيده شدند. (

ها را سابقه پرتغاليو بي حدوحصريبو وحشتناكي از بربريت و خشونت  خراشدلفرياوسوسا شرح 
نويسد كه بعد از غارت، كشتار و ويراني سواحل مكران توسط در اين نبرد گزارش كرده است وي مي

ن قرار نگيرد، از بردند كه مورداستفاده مهاجمامانده بود از بين ميها بلوچ خود آنچه را كه باقيپرتغالي
 Fariaدهد. (شده بودند گزارش ميشكنجه و تحقير مردمي كه به زنجير كشيده شده و به گوا منتقل

Ysousa, 1695 ii,373(  
  

 ها در روايات حماسي بلوچيغاليها با پرترويارويي بلوچ

نگرانه لوئيز و اسناد پرتغالي هنوز ابعاد اقدامات ويرا هاگزارشبه دليل عدم دسترسي به آرشيو 
ها در اين خصوص شايد بتواند اندكي از منابع بلوچ نيبنابراخوبي روشن نيست، آلميدا در مكران به

زواياي تاريك اين حوادث را روشن كند، اين منابع منحصرًا منابعي شفاهي هستند، چون تا قرن 
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براين تنها منابع تاريخي ها كاربرد عام نداشته است، بناچهاردهم ميلادي خط و كتابت در بين بلوچ
پردازد، مسائلي مانند ها ميها سنت نقل شفاهي است كه به توضيح حوادث مهم زندگي آنبلوچ

ها با بيگانگان، ها، نبردهاي بلوچيادكردها و باورهاي قومي، نبردهاي قبايل بلوچ با يكديگر، مهاجرت
 ،شه بخشاند. (يي پراكنده سروده شدهصورت اشعار رواديني كه به- هاي عاشقانه و اخلاقيداستان
گويند كه به معني تاريخ است. حماسه مي Daptarها اين شيوه نقل شفاهي را دپتر ) بلوچ٢٩، ١٣٧٤

اي است از اساطير تاريخ و هاي ابتدايي، طبيعي، شفاهي و چند سويه يعني آميزهبلوچي از نوع حماسه
ها با بيگانگان ي نبرد بلوچپهلواني زيادي درباره- ر حماسياشعا) ٢٩همان، و فرهنگ آنان، ( ورسومآداب

ها، اين اشعار به ها با انگليسيهاي بلوچها)، جنگ(پرتغالي يانوجود دارد مانند: جنگ همل و پنگ
شود كه ها براي مردم خوانده ميويژه در عروسيها و بههاي مختلف در مراسمي نظير جشنمناسبت
موسيقي خاص پهلواني است و توسط پهلوان يا حماسه خوان با گروه موسيقي كه او  ها همراه باارائه آن

  شوند و كاركرد ارشادگرانه و نمادين دارند.كنند اجرا ميرا همراهي مي
اي كه ز اين ترين نسخهها وجود دارد. قديميهاي متضادي از نبرد مردم بلوچ با پرتغالينسخه

اين شود،است كه در كتابخانه بريتانيا نگهداري مي msالاً نسخه اشعار حماسي در دسترس است احتم
نسخه )  Elfenbein،1983،7883نسخه توسط الفنباين آوانگاري و به انگليسي ترجمه شده است (

هاي زيادي از آن از بين رفته تر كه بخشرسد قطعاتي است از يك حماسه بزرگديگري كه به نظر مي
 ,Barker and Mengalآوانگاري، ترجمه و تفسير شده است. است توسط باركر و مينگل 

II:306-313)(  
 يبعد از نيمه دوم قرن بيستم نويسندگان بلوچ نيز نسخه متفاوت ديگري از اشعار حماسي، پهلوان

اي كه محمد سردارخان بلوچ آوانگاري و به انگليسي ترجمه كرده اند ازجمله نسخههمل را ثبت كرده
ها توسط تحت عنوان ميرهمل و جنگ با پرتغالي ين) همچن(Baluch, 1977: 351-360است 

اي كه اشعار پراكنده شده است. يگرداور (Nasir, 1969مير گل خان نصير شاعر و نويسنده بلوچ (،
)همچنين Badal khan،2000توسط صبير بدل خان گردآوري، ترجمه و آوانگاري شده است (

و به فارسي ترجمه و  يسيآوري، آوانوروايت ملأ كمالان هوت جمعاي كه توسط نگارنده و به نسخه
طوركلي شرح داستان با اندكي تفاوت زباني به )١٢٧- ١٢٤، ٧٢- ٧١، ١٣٧٤تفسير شده است (شه بخش، 

آيد كه: و واژگاني به لحاظ موضوع در تمام نسخ يكسان است. از اين اشعار حماسي پهلواني چنين برمي
كه اين طايفه در بندر كلمت در بلوچستان اهو از طايفه هوت كلمتي است چونهمل فرزند جنيد و م

پاكستان كنوني، سكونت داشتند به كلمتي نيز معروف شده لازم به ذكراست بر اساس حماسه بلوچي و 
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ها ها هوت يكي از فرزندان جلال خان بود. هوتها قومي شجاع و مشهور نزد بلوچروايات سنتي بلوچ
اند. (شه شد، دارا بودهكه به اعمال و حركات غلوآميز منجر ميشجاعت را تا حد اعلاي آن اند وبوده

  )٧١، ١٣٧٤بخش، 
و نيز بسيار زيبا بود، وي در شمشيرزني و تيراندازي و  يرومنداي شجاع، نهمل سردار زاده

نيز وجود دارد سواركاري شهرت فراواني داشت. در مورد اعمال پهلواني همل و اشعار حماسي ديگري 
اند از: نبرد همل با شير، جنگ همل و چاكر كولوايي، همل و مه گنج (شه ها عبارتترين آنكه مهم
ها كه در اشعار بلوچي به همل وپرنگيان مشهور است چون از داستان همل و پرتغالي )٧١، ١٣٧٤بخش، 

ه وطنشان بردند، ولي بر اساس آنچه ها هر اروپايي و سفيدپوستي را به منطقه آنان به همراه خود ببلوچ
شود فرنگيان همل را با خود به اروپا آيد، معلوم مياز حماسه در مورد حجاب و لباس زنان دشمن برمي

نبردند، چراكه اين لباس كوتاه را كه در اشعار حماسي ذكرشده است زنان اروپايي در آن قرون 
در جنوب شرق آسيا در مناطقي چون گوا و ساير كساني بود كه پوشيدند و اين لباس مخصوص آننمي

ها تحت تأثير شجاعت و جوانمردي او كه پرتغاليها ساكن بودند. درحاليجزاير و مستعمرات پرتغالي
دهند ولي همل اين قرارگرفته بودند و به او پيشنهاد تغيير دين و ازدواج با يك دختر فرنگي مي

  شود.ها كشته ميآنپذيرد و در اسارت را نمي هاشنهاديپ
ها بار ديگر به چپاول و غارت رسد بعد از دستگيري و كشته شدن مير همل پرتغاليبه نظر مي 

طوريكه بعد از اين حملات در ه ويژه سه بندر مهم پسني، گوادر و تيس بپردازند بهسواحل مكران مي
 ياوردندت نگاه رونق سابق را بار ديگر به دسميلادي اين بنادر هيچ ١٥٨١سال 

)Badalkhan,2000:159( اي از داستان حماسي همل و فرنگيان در شعر حماسي به بعد از خلاصه
 پردازيم:هاي از اشعار حماسي از داستان ميبخش

  پردازد كه شخصي شجاع و نژاده است.در اين بندها همل در جواب شير به معرفي خود مي
er a čārīt e hāmagen mardeš د و گفت اين مرد خامي استشير نگاه كر.  
yā šupānke yā huštir čārene عقل)يا شباني يا سارباني است (كم. 

 yā belawe jadgale nāsarhālen يا از جدگال هاي نادان بيلو است.  
yā janozāme hāmdapen bačče يا پسر نادان بيوه زني است.  

dāta allahā manā imšapī warde خداوند به من شام شبم را رسانده است. 

man gon hame čonā kanān garde من با اين پسرك نبرد خواهم كرد. 

www.SID.ir


  ٤٩  يبلوچ يها در اشعار حماسبا بلوچ هايپرتغال يبازتاب نبردها

 

 

ām u čāšte bīt manī durāhāš او شام و چاشت من خواهد بود.  
bāndā man gulāyeš bān gon ā syāhā (اسب همل) را خواهم خورد ياهفردا س. 

čojwāb tarent zahm janen hānā شمشيرزن چنين پاسخ داد همل.  
aklit parrānint šer šikārānī كنددرستي كار نمياي شير شكاري عقلت به.  

man nahān doswā buzgalī marde اي دوست من شبان نيستم.  
 yā jnozāme hāmdapen bačče  زنوهيبيا فرزند نادان.  

man hammali jīyandān mard maṛāyānīرجمندممن همل فرزند جيندم مردي ا.  
man hapt mazan pādīken jane jodān يهامن همر هنت زن هستم با خلخال 

  .بزرگ
yake man šālā int dumīšīšārā يكي از آن ساكن شال و دومي در شيشار.  

siumī man mastūngī bīr rangā int سومي در مستونگ نزديك آبشار.  
čārumī hārāne gidrākān چهارمي در قصرم در خاران است.  

panjumī sewīye kalātā int پنجمي در قلعه سيوي است. 

ašumī raxšānī hawarīgaš ششمي در نزديكي رخشان است. 

haptumī panjīnā gayābenā هفتمي در پنجگور با شكوه است.  
 ešānā man u syāh pa yak šapā golin  من و سياه در يك شب به همه سر

 .زنيممي

angah manī kohi bāz nem šapā zen int  باز كوهي من (اسب)  وجودنيبااهنوز
  .آماده به ركاب و زين است

hošun gon jadgālī jenekān int  هنوز در نيم شبان تمام هوش و حواسم با دختري از
  .قبيله جدگال است

كنند كه مير همل قدرتمندترين حكمران خطه ساحلي مكران بود و اشعار حماسي اشاره مي - ٢
ها در منطقه حضور يافتند، شاعر كمابيش ت اما بخت زماني از او برگشت كه پرتغاليهماوردي نداش

به سرنوشت و بخت  آن راها بپذيرد بلكه خواهد شكست، دستگيري و مرگ همل را توسط پرتغالينمي
اشند دهد كه مواظب باشند كه به باورهاي خود پايبند، بها هشدار ميداند و به بلوچو اقبال بد مربوط مي

 گويد:نكنند جايي كه مي ها عدولآنو از 
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 ١٣٩٧ تابستانو  بهار ٢٢شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٥٠

 

anbihi roča sar mašod u brātānī guhār š  اي خواهر برادران شنبه موهايت را
  .مشوي

anbeh pa brātān šarr nahint u šānzdah pa pitān š  شنبه  در روزشستن سر
 .يمن نيستبراي برادران و شانزدهم برج براي پدران خوش

m hamā roč ki hammalā šāge nul kuta ūš  شوم همان روز بود كه همل به
  .كشتي نشست

hammal bar šāgā u šāg pa hamā nīlboyen zirā همل سوار بر كشتي و كشتي
  .در درياي نيلگون

كه كشتي همل از سرزمين پدري بسيار دور شده بود ناگهان متوجه گويد: هنگاميشاعر مي - ٣
  شد:ها نزديك ميچهار كشتي جنگي شد كه به آن

čār gurāb ant gon murgī čāruken bānzulān شدند چهار كشتي نزديك مي
  .بسان پرندگاني كه در پروازند

 hammal e šāgiš čapp u čāgirdīyā geptagant ها از هر چهارسو كشتي همل آن
 .را محاصره كردند

tawāriš pir kurt ki mā tarā dazgīra kanin ه تو را دستگير بانگ برآوردند ك
  .خواهيم كرد
را در محاصره ديد به همراهانش دستور داد كه موضع گرفته و با شجاعت و  اشيكشت كهيهنگام

بار جنگند، در اين نبرد همل با ياران جنگجويش نبود بلكه همراهانش اين باهمت با دشمن مي
  بزدل و ماهيگيران ترسو بودند: يهايدشت

hammal wati gurdilen belān šākāritag همل همراهان بزدل خود را بانگ زد. 

hammale hamrāh bedilen daštī bītagant ترسو بودند هاييهمراهان همل دشت.  
jāniš čo gazīiškarā bebrānz bītagant فروغ بودجانشان مانند اخگر گز بي. 

ā diga medān lekage tabīr kutat فرار  آن ديگران كه ماهيگير بودند تصميم به
  .گرفتند

syāhrū u syāhen med man zire gubba kaptagant سيهرو و  يگيرانماه
  .خود را به دريا انداختند پوستاهيس
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  ٥١  يبلوچ يها در اشعار حماسبا بلوچ هايپرتغال يبازتاب نبردها

 

 

man dap u rīšan sāwaṛi mujjān geptagant  امواج دريا از دهان و ريششان بالاتر
  .قرار گرفت

تا به دفاع از خود بپردازد كه همل متوجه خيانت همراهانش شد، متوسل به سلاح شد هنگامي- ٤
 ابتدا شمشير از نيام بركشيد اما شمشير از دستش سُر خورد و به دريا افتاد.

 
 hammal gwānk pa panjage zahm moštā jatag همل شمشيرش را ندا داد.  
teg mam tarā baččī pyāstag u durren duhtage شمشير من ترا من مانند  يا

 .دختران زيبا پسران تربيت كردم و مانند

hurānī wahdā gujaren bopānī talā هنگام باران در تشك نرم قرارت دادم.  
nambyānī wahdā man kabāhān abrešumen هنگام رطوبت در نيام ابريشمي. 

 rok nabīte man kāpare guren gadinā  را نبريدي دپوستيسفاما تو گردن كافر. 

 ač manīšerī panjagā parčā daršute چرا از شير پنجه من گريختي.  
  تبرزين نيز از دسته اثر جدا شد: برگرفتم كه از شمشير نااميد شد، تبرزينهنگامي- ٥

zyādahen tawānā manā sukkānā dātagat  زيان فراواني را سكان به من وارد
  .كرد

manī tabar zen ča nugrahen mehān daršuta اش ايمن از مينوهاي نقره ينتبرز
  .شدجدا 

man zere guba kaptag u hapt puštīšuta به دريا افتاد و براي هميشه گم شد.  
ها او را مغلوب كردند شاعر دفاع ماند و پرتغاليكه سلاح نيز به او خيانت كرد و همل بيهنگامي- ٦

  گويد:مي
der bītag ki hammale dasgīr kutagant ديري نپايد كه همل را دستگير كردند. 

 hammali dast gon kāmbāren mārān bastagant هاي همل را با دست
  .هاي خشن ستبر بستندريسمان
 kāmbāren rez čo kāmbāren mārān wartagant مانند هاي خشن بهريسمان

  .مارهاي خشن نيشش زدند
hon šanzānant ča buzurgen mordānagān  خون از انگشتان مباركش فوران

  .كردمي
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  شود:عنوان يكي از عوامل شكست همل شمرده ميبه غرور و تكبر - ٧
hammalā pahrān geptag u pahrān dasgīr kotag  غرور همل را فراگرفت و

  .اش شدغرور باعث دستگيري
 hammlā pahre par pite bārīgā kutag همل به دوران پدرش افتخار كرده بود.  

pahrān geptag u parangān dasgīr kutag گرفت و فرنگيان دستگيرش  غرور او را
 .كردند

ها برده شد به دليل رشادت و كه همل به كشور فرنگيكند كه هنگاميحماسه يادآوري مي- ٨
 داستان كنند و به او پيشنهاد كردند كه باشدند كه او را به هر نحو با خود هم بر آنشجاعتش فرنگيان 

  :ديها درآآن زني فرنگي ازدواج كند، تغيير مذهب دهد و به آيين
jawāb padā tarent parangāī apsarā:ديگربار افسر فرنگي چنين گفت 

gap manī ešnt gwašānit zāhirā گويماست و آشكارا مي نيسخنم ا.  
bil baločāni mazhab u kārnī sarā مذهب و فرهنگ بلوچ را رها كن.  

dost bikan yake az parangāni mandarā  كندر كليسا يكي را انتخاب.  
be eyb u šar saren kāṛ bāzin me gwarā دختر زيبارو و پاك نزد ما زياد است.  

čo jawāb dāt šerbīmen yalā آن يل هراس افكن چون شير چنين پاسخ داد. 

hammal i jīyand hančo gwaštag zāhirā همل فرزند جنيد آشكارا چنين گفت.  
mazhab ger ča manī pullen  ب وطن عزيز من استاز مذه ريتو غمذهب.  

guh mawar bāzen ey habar eybin may gwarā ها نزد ما گزافه نگو اين حرف
 .عيب است

man baločīun errant may tārīx daptarā ها ثبت من بلوچم و تاريخ مادر كتاب
 .است

hammalā jan parangānī pasunda nabant پسندندهاي فرنگي نميهمل زن.  
watiš hīk ant čukiš hīki paḑalant اندهايشان توله خوكخودشان چون خوك و بچه. 

paškiš lukant u nāpagi kanḑiš darant  اندانيها عرآنپيراهنشان كوتاه است و. 

na u čangālān gon makiskan erabarant  كه رويشان  ييهامگس را باحلواي خرما
  .خورندياند منشسته
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  ٥٣  يبلوچ يها در اشعار حماسبا بلوچ هايپرتغال يبازتاب نبردها

 

 

hammal watī mulke kāṛ čamm humāren dosta bant  همل دختران زيباروي
 .خمار چشم وطنش را دوست دارد

ki pašk u šalwār u sarīg u sar čādint  و چادر دارند يو روسركه پيراهن و شلوار.  
dāmuniš girrant ča zaminā bahra barant چنان بلند است كه از زمين دامنشان آن

  .گيرندبرمي بهره
اندازند شدند او را به زندان انفرادي ميها از همل نااميد ميپرتغالي كهيوقتكند شاعر ذكر مي - ٩ 

هاي او را به مادر همسر و مردمانش خواند تا پيامعنوان قاصد فراميو او پرندگان دريايي و ابرها را به
  برساند:

Nī tawārī ba daryāyi kinikkī murgān jatag  اكنون (همل) بر پرندگان ساحل
 .زدبانگ 

U ziri mallīrān manī ahwālān barit اي پرندگان دريايي احوال مرا ببريد. 

Kunguren pīrdad u gulāmuwān sar kanit  يل برسانيد "گلاموي"و  "پيرداد"به. 

Pašpadī kār u kissawān geg u gwar kanit كارهاي ناتمام مرا انجام برسانيد. 

Parbahen borā traḍḍag u durā narm kanit  رام  وتازتاختآن اسب فربه مرا به
 .كنيد

Ā sipāhānī hukkahen nālān dar kanit را بيرون  اشياصفهانگرد  يهاآن نعل
 .آوريد

Nugrahen sanjān gon sojarī zenan yer kanit با زين  رنگيانقره يهاسلاح
 .را برگيريد اشيجنگ

Manī salāmān makkahen mātīgā dayit ام مادرم برسانيدرا به قبله يمهاسلام. 

Manīšāmā mihlaben gandīmān madruš  خوشبو را  يهاگندمبراي شام من
 .آسياب مكن

Bar manī nāruštān guranḍān yerjīg makan من قوچ را  يهابراي تهيه خورشت
 .نكش

Bar manī āpā šīrwāren kanḍān maru شيرين نرو يهابراي تهيه آب به بركه. 
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guḍḍā manī hālān bambayin dostīgā bidi  سپس احوال من را به همسر عزيزم
 .بگو

bar manī tahtā kirmizen lihepān pač makan  بر تختخوابم لحاف قرمز را پهن
 .نكن

sarbiri lihepān kes u haptrangen čādirān  را پهن  رنگهفتبر روي لحاف چادر
 .نكن

hammalā pahre bar piti bārīgā kutag همل افتخار به دوران پدرش كرده بود. 

 geptag pahrān u parangān dasgīr kutag  هايفرنگغرور او را گرفت و 
 .دستگيرش كردند

ye diga ročā šāg parangānī mulkā šutag  روز بعد كشتي فرنگي به سرزمينشان
  .برگشت
 :دكند كه چند چيز از مرگ همل خوشحال شدندو سرانجام اشاره مي- ١٠ 

 
Se u čār čiyān hammali košāšād kutag  سه و چهار چيز از مرگ همل خوشحال

  .شدند
Sedān man jāhūāskān man šumen rumbaṛān  و آهوان در  "جاهو"صبدها در

  .شوم "رمبر"
Grešagān šer u gor man syah mošen ladān  شير و گورخرها در  هاجنگلدر

  .سرسبز هاييشهب
Šāhbuzān guwaštag mal gonā kohī pāčinān :بزهاي تنومند با بزهاي نر گفتند 

Billit mātkohān biyā rawin rekpādān čarin مرتفع را رها كنيم  يهاكوهستان
 .سرسبز بچريم يهاو در تپه

Hammali jīyand murta nī kayin jant u kušīt  همل جبند مرده است اكنون چه
 كند.يكسي ما را شكار م

Kuštag hammal man šikārnī šādihān همل به عشق شكار ما را  نيازاشيپ
 كشت.يم
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Man ladān gotiš kušta u šer man grešgān شير  هاجنگلگورخر و در  هايشهدر ب
  كشت.يم

 
  نتيجه

فارس و درياي مكران ها بر خليجپرتغالي ژهيوبهام جديد جهاني و تسلط اروپاييان و نظبا ايجاد 
مداوم با ناوگان  يهايريدرگي و دريانوردي در اين حوزه را برهم زده و اين منطقه عرصه موازنه تجار

 يهايريدرگها از سوي ديگر بود. دولت صفوي كه عثماني از يكسو و ساكنان بومي سواحل مانند بلوچ
لحاظ  ها كه به. بلوچكرديها مو ديني با عثماني داشت سعي در همگامي با پرتغالي ينظام ,سياسي

 .پرداختنديها به ياري ناوگان عثماني مباورهاي ديني با عثماني همسوتر بودند در اين كشمكش
بلوچستان  پدرسالار يكه با توجه به ساختار جامعه آيديبرمهمچنين از اشعار حماسي بلوچي چنين 

ها با برخوردهاي بلوچ بنابراين در اين ،اندبوده اها فعال مايشمي عرصهسرداران قبايل همواره در تما
در  كهيدرصورت شوديبرجسته م سردار تنها اوست كه در اين نبردها عنوانبههمل هوت  ،هاپرتغالي

بوده و بنادر  آباد ربازيدبه دليل اين حملات سواحل مكران كه از  هيچ سند تاريخي از وي ياد نشده است.
ها اين حملات پرتغالي نيقيبهبيقر احتمالبهو  هشدرانيو يكلبهفعال تجاري در آن سامان وجود داشت 

كه بعدها ساير  فارس شده تا جايينظامي سواحل مكران و خليجو  ياسيس ،باعث ضعف اقتصادي
 مسلط شدند. طقاروپايي مانند انگلستان به سهولت بر اين منا يهاقدرت
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 ١٣٩٧ تابستانو  بهار ٢٢شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٥٦
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