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وانعکاس آن در ادبیات بومی این سرزمیناستعمارستیزي مردم و قهرمانان سواحل مکران
دکتر عبدالغفورجهاندیده

استادیار دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار

چکیده
این از.ها بوده استها و انگلیسییپرتغالن، بویژه فارس و دریاي مکران، مستقیماً صحنۀ رویارویی مردم با استعمار فرنگیاایران، بویژه خلیجیشرقجنوبوجنوب
دوستی و پاسداري از ستیزي، وطنجوهرة ایمان، ایثار، بیگانه.نقش بسیار بسزایی دارنداین مبارزاتدر ساحل دریاي مکران  ولی گمنام مردم و قهرمانان مبارز ،میان

قیام و مبارزة . جا مانده از این مبارزان دلیر و گمنام استترین آثار بهار خارجی و استبداد داخلی، مهمجانبه با استعمکیان دین و مردم و نهادینه کردن مبارزه همه
، نزد مردم بومی این سرزمین از ساحل دریاي مکراندرعلیه استعمارگران،سال پیش100حدوددر»خیرمجمدخلیفه«و 16در قرن »میرهمل«دلیرانی چون 

قیام و مقاومت در برابر .اندحفظ کرده،مهم دیگر با شعرهايآید و آنان این حوادث مهم تاریخی را همچون رویدادآنان به شمار میيهاو حماسهافتخارات
.استبومی  بلوچستاناستعمارگران، موضوع چند منظومۀ حماسی در ادبیات

.، حماسهخیرمحمدمیرهمل، خلیفهاستعمار، فرنگیان،: کلمات کلیدي

فارسدر سواحل مکران و خلیجاستعمارگرضور فرنگیانح
به ترین حوادث تاریخی ایران است، استعمارگران از مهممیالدي در خلیج فارس و دریاي مکران16ها، در اوایل قرن یپرتغالحضور فرنگیان بویژه 

به این سرزمین روي آوردند، و با فارس، یایی دریاي مکران و خلیجاز راه درو منابع طبیعی،به قصد غارت و چپاول مردم وبهانه تجارت و بازاریابی
و آزادي به هم ریختندزندگی عادي مردم را ،که از نظر نظامی و اقتصادي اهمیت داشتند»جزیرة هرمز«و » تیس«مانند یاسقرار در شهرهاي مهم

.دوست مواجه شدندو مردم وطنبنابراین استعمارگران با اعتراض و واکنش قهرمانان.آنها را سلب کردند
سفر . بازگشتپرتغالانید و سال بعد به واسکودوگاما از راه دماغه نیک و جنوب، خود را به هندوستان رسپرتغالقـ دریاساالر نامی .هـ904در سال 

: 1388،دلفراغ(اعتماد سیاسی آن دولت افزوددر هندوستان و سایر نواحی آسیا هموار کرد و بر پرتغالواسکودوگاما زاه ایجاد مستمرات را براي 
ی در اوت پرتغالشود، در قراردادي است که شاه اسماعیل با آلبوکرك برخورد می) بلوچستان(اولین بار که در دورة صفویان به کلمۀ مکّران«)319

ر فرونشاندن انقالبات سواحل مکران به دولت ایران دپرتغالبحریۀ "طبق مادة دوم این قرارداد مقرر شده بود. منعقد کرده است. ق921/ م1515
ها بر یپرتغالپوشی از جزیرةهرمز و قبول تسلط چشمها در جنگ با عثمانی به بهايیپرتغالهدف شاه اسماعیل از این قرارداد حمایت "یاري نماید

- یپرتغالشت قدرتش را در سراسر ایران گسترش دهد، اتحاد با از آنجایی که شاه اسماعیل در این زمان قصد دا) 30: 1385سپاهی، (».این جزیره بود
اما . شدها و هم موجب گسترش قدرت شاه اسماعیل مییپرتغالکنندة اهداف جنگیدند هم تأمینها میها که براي تسلط بر بنادر بلوچستان با بلوچ

این واقعه مو جب شد که نتواند، این آرزوي خود را در بلوچستان و انزواي او بعد از . ق921ها در سال شکست شاه اسماعیل در جنگ با عثمانی
)همان.(محقق کند

، احمدایرانی آنجا رئیسهایی که با حاکم کشمکشاز و پس )328: 1388دل،فراغ(»شخصاً عازم تسخیر هرموز شد. ق925آلبوکرك در اوایل سال «
اي با فرستادة شاه اسماعیل صفوي، نزد آلبوکرك آمد و معاهده. ق921دد هرموز در سال اندکی پس از فتح مج«. این جزیره را تصرف کردانجام داد

:این شرایط بست
.هاي ایرانیان، به بحرین و قیطف کمک کنندی، در لشکرکشیپرتغالهاي کشتی-1
.به شاه اسماعیل صفوي یاري رسانندیان در خاموش ساحتن و سرکوب کردن شورشیان، که در مکران و سواحل بلوچستان روي دادن بودپرتغال-2
.یان، مشترکاً برضد ترکان عثمانی بجنگندپرتغالایرانیان و -3
)همان(».در حکومت هرموز باقی بماندپرتغالتورانشاه مانند گذشته به نام پادشاه -4

نداشتند حتی براي این که استعمارگران فرنگی، در ، به سرزمین مکران توجهیکه پادشاهان صفويرسیمبه این نتیجه میآوردیم اي که در مقدمه
. را بر سرکوب و غارت مردم مکران آزاد گذاشته بودندآنها دست ،فارس مزاحم آنها نشوندخلیجبرخی از نواحی استراتژیک نواحی مرکزي ایران و 

دوستی و رهبري امیران دلیر، در برابر استعمارگران وطنها و با اتکا به ایمان و حسبنابراین مردم بدون حمایت دولت مرکزي و پشتیبانی حکومت
اند که با فارس قهرمانان بزرگ و دلیري بودهدر طول پنج قرن گذشته، در سرتاسر نواحی ساحلی دریاي مکران و خلیج. ایستادندزورگو و متجاوز می
نسبت به بقیه، شهرت بیشتري علی دلواري نام برد که توان از رئیسمیازمیان این دلیران. نداعلیه بیگانگان جنگیده،نظیر خودنیرو و شجاعت بی

فقط در برخی از هاي تاریخ نامی از آنها نیست،در بین مردم ایران گمنام هستند و در کتاباند که ، در سواحل مکران نیز قهرمانان دلیري بودهدارد
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عامل و نمایندة انگلیس در بسیاري از کشورهاي سایکسسر پرسی ا اشاره شده است، ها به برخی از موارد درگیري گذرکتابهاي تاریخی و سفرنامه
یک هفته قبل از ورود نگارنده به بوشهر، خبر قتل مستر گریوز رئیس سیم جاسک و گوادر در 1897اواخر نوامبر «:نویسددر سفرنامۀ خود میآسیایی

این است که یک نفر انگلیسی وقتی در نقاط دوردست مثل مکران فقط با چند نفر مستخدم حاکی ازاین حادثه. کنار رودخانۀ رابیج، منتشر گردید
»...شودم میواز طرفی توسعۀ نفوذ انگلیسها نیز در این چند سال اخیر از این قضیه به خوبی معلباشدبرد در معرض چه خطراتی میجبون بسر می

)305: 1363سایکس،(
تنها سندي که . نام برد» شیخ خلیفه«و » میرهمل«توان از میاند،مستقیماً در برابر استعمارگران ایستادهاحل مکّران،در سوی کهقهرمانانهاز جمل

گذشتگان برجاي مانده است، این اشعار کالً به زبان بلوچی است و راز ماندگاري آنها پس از قرنها، کند، اشعاري است که از از مبارزات آنها حکایت می
ما در این مقاله .اندکان خود را با شعر ماندگار کردهااین مردم تاریخ خود و نی؛بوده استو نقّاالنآوازخوانی خنیاگرانوست بودن مردم بلوچ و شعرد

ت، البته نگارنده رت نگرفته اساي صوپردازیم که در بارة آنها تا اکنون تحقیق شایستهبه معرفی و مبارزات دو تن از قهرمانان ضداستعمار مکرانی می
توانند متن مندان می، در بارة حماسۀ همل پرداخته است و عالقهانده استرسو نشربه چاپ» 1سرایی در بلوچستانحماسه«کتابی که با عنوان در

و در ژوهشی صورت نگرفته استهیچ پ-خیرمحمدخلیفه-، اما دربارة مبارز دیگردر آنجا بجویندرا از نظر ادبی،داستانو تحلیل کامل اشعار بلوچی
. رسانیمبریم و چگونگی جریان آن را به اطالع مینام میاین جا نخستین بار است که دربارة آن 

هملمیرمعرفی 
. استاز قهرمانانِ گمنام تاریخی و حماسی بلوچستان در سدة شانزدهم یا هفدهم میالدي )همل پسرِ جییند(2JiyandHammal eجییندهملِ

و کلمت Tīsبوده است که  در شهرهاي ساحلی تیس» kalmatiکلمتی«یتهاي مردم،  وي از طایفۀ بزرگ هوت یا طبق شواهد شعري و روا
Kalmat-کیلومتري شمال چابهار واقع شده 10و کهن است که در یشهري تاریخ» تیس«شهر .کردزندگی می- واقع در ساحل دریاي مکران

در نیز از شهرهاي کهن مکران و » کلمت«اند لنگر بگیرند؛ توانستههاي بزرگ هم میاي است که بر ساحل آن کشتیبه گونهموقعیت تیساست،
همل در مردانگی و شجاعت و قدرت زبانزد و از لحاظ ظاهر .امروزه در ایالت بلوچستان پاکستان قرار داردواست بودهایرانگذشته جزوي از خاك 

اي چون شیر و پلنگ و شکار داشته است، به همین او عالقۀ مفرطی به جنگیدن با خصم و مقابله با جانوران درنده. استا و جذاب بودههم بسیار زیب
رکُش سبب به او لقبهاي شیšērkoš)کشندة شیر (رکُشو گوgōrkoš)شکارکنندةگور (جنو زهمzahmjan «)از . داده بودند) شمشیرزن

از تاریخ .بوداست،»چاکرِکولواهی«به نام حاکمی محلی سرسپردة آنها کهوهاي طوالنی او با استعمارگران پرتغالیگی همل، نبرداتفاقات مهم زند
ها بوده است و یپرتغالتولد و شهادت این سردار نامی خبري در دست نیست، فقط آنچه در روایات و اشعار معلوم است، این است که نبرد وي با 

نند از این دو دلیل کاي را نیز ذکر میرسانند و براي اثبات این ادعا، شجرههاي ساکن مکّران سلسله نسب خود را به او میبرخی از خانوادههمچنین
.زیسته استدشاهی سلسلۀ صفوي میکه میرهمل در قرن شانزدهم میالدي همزمان با پاتوان فهمیدمی

یران و دلیران بودند و او چون به سن جوانی رسید آوازة دلیري، مردانگی، سیاست و کاردانی او تا دوردست همل سردار دلیر پدر و نیاکانش از ام
بر بخش - یها آمده استپرتغالطبق آنچه در منظومۀ نبرد با -همل.رسیدهمل پس از پدر به امیري شهرهایی در ساحل دریاي مکران. رسید

آفریقا در رفت و آمد بودندحتیهاي تجاري او به بندرگاههاي ایران ولنج. روایی کرده استاي از سواحل دریاي مکران فرمانگسترده
دو مورد از مهمترینِ این . نداهدرآوردبه نظم خود، باچند رویداد مهم روبرو گردید که آن رویدادها را شاعران در آن زمان مدت عمردر همل

:رخدادها عبارتند از
ارگران فرنگی نبرد همل با استعم-1
2-حاکم سرسپرده و خائن3لواهینبرد همل با چاکر کو.

نبـرد همـل با فرنگـیان
با آنهافرنگیان در دریاي مکران به دنبال اهداف استعماري خود بودند، آغاز قرن شانزدهم میالديیعنی ،مزمان با سرداري و اوج شهرت همله

گاهی به شهرها و مناطق عشایري نزدیک آنان .برخی از شهرهاي مهم ساحلی را برعهده گرفتندحکومت ترفندها و نیروي دریایی برتر تا مدتی 

.به چاپ رسانده است1390انتشارات معین این کتاب در سال -1
ایـن نـام در بلـوچی، بـه صـورت      . اسـت پهلوي از یک ریشه باشد و به معنی انباز، شـریک، دوسـت و رفیـق    » hamahl«فارسی و » همال « تواند با واژة می» همل«نام -٢

» حمـل «برخی این نام را بـه صـورت   . یکی باشدفارسی که به معنی همراه و رفیق یا نظیر و شریک است، » همبر « تواند با با این حال می. شودهم تلفظ میhambalهمبل
نویسند که اشتباه استمی

3-čākar e kōlwāhiست که امروزه در ایالت بلوچستان پاکستان قرار داردلواه نام شهري از مکران اکو.
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تابید و براي مقابله همل ستم و تجاوز فرنگیان را برنمی.بردندکردند ضمن تجاوز به نوامیس مردم، اموال و احشام آنان را به غارت میساحل حمله می
یروي ایمان و پایگاهی که بین مردم داشت بارها بر فرنگیان پیروز شد و آنها را از این مناطق بیرون راند و در نبردهایی وي با ن.با آنها کمر رزم بست

تمام توان خود را ، آنهامخالفت و مقابله همل با فرنگیان پرتغالی، براي آنها گران آمدگرفت، همواره پیروز میدان بود؛ که در خشکی و دریا انجام می
وي صرف کردند، ابتدا از در مصالحه برآمدند تا با باج دادن به همل او را از جلو راه خود بردارند اما این هاي چریکی جلوگیري از حمالت و جنگبراي

. و نبردها همچنان ادامه یافتو آنها دریافتند که همل مرد سازش نیست و تطمیع و سازش در او اثري نداردسیاست آنان سودي نبخشید
گویند لنج براثر وزیدن بادهاي تند تغییر مسیر داده . شود تا در کناره هاي دریا به گردش رودسوار بر لنجی میبا همراهانی اندك ، یک بار همل، 

فرنگیان . می یابندفراد همل را با تعداد کمی از اخورند ومیهاي دریایی خود به لنج همل برفرنگیان پرتغالی در گشت. برداز ساحل دورتر میو او را 
دانستند که او مانعی بزرگ پیش از این، با همل درگیر شده و شکست خورده بودند و آوازة دلیري همل را شنیده و نیروي او را آزموده بودند و می

خواستند او ،با محاصرة لنج هملفرنگیان.و بدون همراهان جنگجویش یافتند این بار او را دست خالی . براي رسیدن به اهداف استعماري آنان است
شدن او را رها کردند و همل تا اندازه اي که توان یکی با شناکردن و تسلیمبرخی از همراهان اندکی که همراه او بودند، یکیرا زنده دستگیر کنند

دستگیر او را با تن زخمی پس از نبردي سخت،اي که داشتندتنه با فرنگیان جنگید، فرنگیان سرانجام با افراد زیاد و سالحهاي پیشرفتهداشت یک
باز هم فرنگیان مانده از این داستان، همل  چون به دست فرنگیان  دستگیر شد، براي زنده ماندن او شرط تعیین کردند،طبق اشعار باقیکردند 

خست این که از دختران فرنگی را به زنی بگیرد، دوم این به او پیشنهاد دادند که او یکی از دو مورد را برگزیند نپیشنهاد قبلی خود را مطرح کردند
و مطابق اشعار بلوچی و باور.همل پیشنهاد آنان را نپذیرفت و مرگ را بر ازدواج با زن بیگانه ترجیح داد. که با نپذیرفتن پیشنهاد نخست، کشته شود

آید اما به نظر می. ،همل داشته باشنده و نژادرزندان شجاع و دلیري از تخمف،مردم بلوچ، فرنگیان با این عمل می خواستند در میان افراد خودروایت
تر کنند و براي که هدف استعمارگران فرنگی از زن دادن به همل، نفوذ در میان قبایل و سرزمین بلوچان بوده است تا دامنۀ استعمار خود را گسترده

:گویدد و میورزباالخره همل از قبول ازدواج با زن فرنگی امتناع می.  چون همل بودرسیدن به این هدف، نیاز به پشتیبانی سرداران بزرگی 
.تاریخ ثبت استام در دفترمن بلوچی هستم نام و آوازه« 

.تو خالف فرهنگ من است، لنگر کشتی خود را بکش و این سرزمین را رها کناین سخن 
پسنددهمل زن فرنگی را نمی

اند بچه خوكانشان چون فرزندو خوك مانند هشکل این زنان
.شودپیراهن آنها کوتاه است و گودي ناف آنها دیده می

خورند میاست، روي آنها نشستهی که یهارا با مگس1و چنگالخرما
مند است همل به زنان زیبا و خمارچشم سرزمین خود عالقه

.آنها پیراهن و شلوار و روسري و چادر می پوشند
»2.گیرداز زمین بهره میشود و گویاآنها برزمین کشیده میهندامن پیرا

مطابق وبه شهادت رساندندهاي بسیار سخت، او را پس از شکنجهطبق روایات مردم. فرنگیان چون همل را در تصمیم خود جدي دیدند
به عنوان قهرمانی ظلم ستیز و دوستاین پهلوان وطننامهر حالاي که در دسترس است او را در حالی که اسیر بود به فرنگستان بردند، در منظومه

. ضد استعمار، در تاریخ بلوچستان به ثبت رسید

ل و چاکرکولواهیهم
در چند شعر و منظومۀ کوتاه به زبان بلوچی،. است» چاکرکولواهی«اتفاق مهم دیگر در زندگی همل، درگیري و مبارزه او با یکی از خوانین به نام 

این اشعار در واقع رجزخوانی دو طرف از زبان شاعر هستند، آنها همدیگر را . این زمینه سروده شده است، ولی سرایندة آنها به درستی معلوم نیست
.  کشندزنند و برتري خود را به رخ دیگري میکنند، طعن میتهدید می

تشمال شهر کَلْبود این شهر در واهلچاکرکولواهی، از خوانین منطقۀ کول مدتی در آن زندگی می-مهردو در ظاهر با هم . استواقع -کردکه هم
فرنگیان این است کهگویند دلیل درگیري همل با کولواهیبرخی از راویان میشود،دوستی آنها به دشمنی تبدیل میپس از مدتیبودند اما دوست 

درهر حال پس از چند بار نبرد و مبارزة تن به تن همل بر کولواهی پیروز گردید و نبرد این ،برداردکه همل را از میانکولواهی را تطمیع کرده بودند
و همین کولواهی سبب شد که با یاري فرنگیان برخیزد و با جاسوسی و خیانت او .دهدهاي بلوچی را تشکیل میحماسهترینرجستهیکی از ب،دو

.گرددچنگال نوعی شیرینی و حلوا است که از خرما و آرد گندم و روغن تهیه می- 1
.]سراسیی در بلوچستانحماسه:نک. [ترجمۀ بخشی از منظومۀ داستان نبرد همل با فرنگیان2
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» آدینگ«کرد، به دست قهرمانی دیگر به نام هایی که در حق مردم میهاي و اهانتجام باز هم بر اثر کارشکنیچاکرِکولواهی سران. همل دستگیر شود
.کشته شد

تحلیل داستان حماسی همل
مل در طی ه. هاي حماسی داستان آشکار استدر آثار حماسی با جنگها و بهادریها و شهسواریها، مواجه هستیم؛ دلیریهاي همل دریکایک صحنه

اگرچه –دوم در نبرد با فرنگیان . انجامدکند که به جنگ تن به تن و شکست چاکر میکولواهی برخورد میرویداد حماسی خود، نخست با چاکردو
ن، منش هاي فرنگیادهد و با تسلیم شدن به خواستهواقعی اوست، چون هدف او حفظ نام است و تن به ننگ نمیولی پیروز- شودهمل کشته می

.دهدنمیپهلوانی و جوانمردي خود را به باد
«آورد شود که موضوع ستیز ناسازها را پدید میروبرو می) Antigonist(قهرمان حماسه در روزگار و زندگی خود، با یک یا چند ضد قهرمان 

) 186: 1385کزازي، (»هرگز رخدادي حماسی روي نخواهد داد اگر یکی از آن دو در کار نباشد سی دو ناساز رویاروي یکدیگرند؛در هر پدیدة حما
، نبرد همل با فرنگیان که در هر سه مل با چاکر، جنگیدن همل با شیرستیز ه. خوریمدر رخدادهاي حماسی همل، همواره با ستیز ناسازها بر می

ستیز ناسازها سرانجام در رویارویی دو پهلوان بزرگ که گرهگاه «. آبروستومورد همل با ناسازهایی در ستیز است و هدف او از ستیز، حفظ نام 
)187: همان( ».داستان است، به فرازناي و فرجام خود می رسد

انگیزة همل از نبرد با فرنگیان دفاع . زند که ارزش قومی و ملی دارندقهرمان حماسه، قهرمانی ملی یا قومی و نژادي است و دست به کارهایی می
شود و به عنوان قهرمانی از او به عنوان شهید یاد کرده میاز همین روست که پس از کشته شدن در راه دفاع از سرزمین خود، . از میهن و قوم اوست

اگرچه این قهرمان در کتابهاي تاریخی . ی براي مبارزه علیه تجاوز و استعمار استگیرد و هنوز هم در بین مردم بلوچ، الگویقومی، حالت تقدس می
.ایرانی و در بین هم میهنان ایرانی گمنام  است

درونمایه و طرح اصلی حماسۀ همل
فرنگیان در .استمیننبر سر حفظ نام و دفاع از وطن و سرز) شاهنامه(هاي بلوچی و حماسۀ ملیطرح اصلیِ حماسۀ همل، مانند بیشتر حماسه

دهند که دو راه در پیش دارد یا مرگ را بپذیرد یا این که تن دردهد که از میان زنان او، به وي پیشنهاد میدستگیري ناجوانمردانۀبرخورد با همل و 
ریدن از قوم و میهن و تسلیم کردن آنها دانست که ازدواج با زن فرنگی، یعنی دل بهمل می. فرنگی، یکی را به عنوان همسري یا معشوق خود برگزیند

زن از دشمن بیگانه خواستن همان بند است، اسارت است که ارزش پهلوانی او را از بین . گرددکه درنتیجۀ آن، نام او به ننگ باز می،به دشمن بدخواه
- همل اگر پیشنهاد فرنگیان را می.را نجات داده استفروشی خود در این صورت همل دیگر پهلوان و سردار قوم خود نیست در واقع با وطن.بردمی

.و در میان قوم و سرزمین خود جایگاهی نداشت. برداي نمیبهرهو منش پهلوانی » نام«اما از . پذیرفت، شاید از نظر فردي، براي او انجامی نیک داشت

علی دلواري دلیرمرد تنگستانمقایسۀ همل با رئیس
جنگ دلواري . سال فاصله دارد300و از نظر زمانی با میرهمل حدود شمسی در روستاي دلوار تنگستان به دنیا آمد1260در علی دلواري رئیس

.علی باعث شد که خوانین به او حسد ورزندشهرت و محبوبیت رئیسها که گمرك را در اجاره داشتند، با خوانین متحد آنها نیز بود،عالوه بر انگلیسی
خوانین تاب آن را نداشتند که با .رزمیدمی، بودندو بیگانگانانسرسپردة فرنگیی کهها با خوانینعالوه بر پرتغالی-همچنانکه گفتیم-نیز» میرهمل«

ها هم پرتغالیهزار پوند تطمیع کردند تا از مبارزه دست بردارد، وعلی را با چهلها رئیسانگلیسی.وجود آنها همل به شهرت و محبوبیت رسیده باشد
.خواستند وابستۀ خود گردانند، اما هردو پهلوان با منشی که داشتند فریب استعمارگران را نخوردندمیرهمل را با پرداخت پول و دادن زن می

ر مورد حمله قرارگرفت و به از پشت سهعلی و دلیران تنگستان تفوق یابند، بلکه با خیانت یکی از افراد بومی و سرسپردها نتوانستند بر رئیسانگلیسی
1.میرهمل نیز با خیانت شخصی بومی و خائن به شهادت رسید. شهادت رسید

منظومۀ داستان نبرد همل با فرنگیان
سیقی مندان به شعر و موزبانان و عالقهلی در میان بلوچوسرایندة آن معلوم نیست.است و نزدیک به صد مصراع دارداین منظومه به زبان بلوچی

این دلیل اشتهار این منظومه .ترینمهم، شهرت بیشتري دارد کسانی که از چهل سال به باال هستنددر میان بویژه مشهور است کالسیک بلوچی،
یا ،لسمردم حاضر در آن مجااند و در مجالس بزم و نقالی همواره خواندهآن را همراه با موسیقی سنتیاست که خنیاگران و آوازخوانان پهلوانی

.اخذ شده استwww.wikipedia.orgعلی دلواري از سایت اطالعات مربوط به رئیس- 1
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ۀجنبنیز به مرور زمانهایی از آنو مصراع.هایی از منظومه را از حفظ هستندبخشاند،کسانی که آن را از طریق دستگاه پخش و ضبط شنیده
..استالمثل پیدا کردهضرب

که به بخشی از اند و منظومۀ حاضر نیزن از بین رفتهاند به دلیل شفاهی بودن آنها، به مرور زمااحتماالً اشعار مربوط به واقعۀ همل بیشتر ازاین بوده
.شده استدستخوش تغییراتی ،در واژگان و ساختارمبارزات همل اشاره دارد،

)یهاپرتغال(متن منظومۀ کهن نبرد همل با فرنگیان1ترجمۀ

پیمانهاي واقعی پیمانهایی هستندکه همل جییند بسته است
ر تاریخ براي مردمان آینده به یادگار گذاشته استل آنها را دپیمانهایی که هم

در درون خیمه اي نشسته بوداو مادر بزرگوارروزي
و دختر او در حال شانه کردن موهاي پرپشت و بلند خود بود

آن روز، شنبه و شانزدهم از ماه بود
:مادر به دختر زیبا و خمار چشم خود گفت

و شانه نزنشانزدهم ماه، سر خود را نشويخواهرِ برادران، روزشنبه مصادف بااي
.شنبه براي برادران و شانزدهم براي پدران روزهاي نحسی هستندزیرا که

نحس همان روزي بود که همل لنجی را به کرایه گرفته بود
دریا در حرکت بودنیلگونهمل در درون لنج و لنج بر روي آبهاي

لنج روي آبهاي نیلگون دریا در جوالن بود
ر تا بندر بوشهر رااز شهر بمبو-ن مهتر نامدارآ -همل

در اختیارداشت
آن دلیر نترس و پهلوان جوان پر هیبت 

به کار بردند؛یها با ترفندي که در جنگپرتغال
لشکري بزرگ از فرنگستان را فراهم کرده بودند

آن کافران نحس به فکر چاره اي افتادند
سرزمین خود روانه شدندو آن جانوران درندة پلید از 

همراه با ابزارآالت جنگی در کشتی نشستند
یک ماه کامل در دریا به گشت و گذار پرداختند

آنها تصمیم داشتند که مهتر اقوام بلوچ را دستگیر کنند
همل جییند که شمشیري آبدار و تیز بر کمر داشت- یعنی-

تن دهد؛پیشنهاد ما الزم است که همل دلیر به یکی ازدو : فرنگیان گفتند
نخست این که، از ما فرنگیان، دختري را به زنی بپذیرد

آن دلیر پرحشمت را می کشیم،اگر زن نمی گیرد 
ازقضاي الهی، دیري نگذشت 

هاي عصرنبه در آخرین لحظهکه روز ش
همل جییند با جاشوان خود از خانه و شهرش بیرون آمد

هاي دریاي عمان به گشت و گذار بپردازداو قصد داشت که درپیرامون و کناره 
.برد2تا نزدیکی هاي بمباسهآن پهلوان دلیر رالنج 

فرنگیان بدکردار مانند شاهین بر او هجوم آوردند
و لنج اورا محاصره کردند

.اي وارد نگرددسعی شده است که  ترجمه لفظی باشد تا حدودي که بتوان مطلب را متوجه شد و به اصل منظومه لطمه- 1
از شهرهاي ساحلی آفریقایی-2
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)بی ناموس(یهاي بی پدر و بی مادرپرتغال
نیافتودهمه سو دریا بود وهمل در برابر محاصرة فرنگیان راهی براي نجات خ

:فرنگیان همل را صدا کرد و گفتسرکردة
.ايتنه آمدهو یک1که تنها

.تندرست برگردياین بار دشوار است که از دست ما 
اکنون بجز مرگ به اندیشۀ چیزي دیگر نباش
یا مرگ را بپذیر یا به دستورهاي ما عمل کن

آن مهتر نامدار این گونه پاسخ داد
گونۀ خوداسهمل جییند با شمشیري آلم

:خرابکار گفتبا بدکرداران بددینِ
سخن و پیشنهاد شما چیست تا من آن را بپذیرم؟

گویید یا کسی به شما ابالغ کرده است؟شما این سخنان را از جانب خود می
.زود کن سخنانت را بگو که ابرهاي انبوه آمادة باریدن هستند

:تافسر فرنگیها دوباره پاسخ را تکرار کرد و گف
سخن من این است و آشکارا می گویم؛

!رسم ما را بپذیرو راه ،کنمذهب و فرهنگ بلوچها را رها
لنج خود رها کن درون کشتی بزرگ و با شکوه ما بیا

نشانیمتورا در مجالس گرم عیش و نوش خود می
جا یکی را برگزینمیان دختران و زنان حرمسراي اینو از

زد ما زیاد هستنددختران زیبا و بدون عبب ن
وتو هرکدام را که دوست داري برگزین

و از تو، مردانی نژاده و دلیر براي ما بدنیا آیدتا آن زن بچه دار شود
همل دلیر این گونه پاسخ داد

:و آشکار و رك گفت
ن تفاوت داردمذهب شما با مذهب و راه ورسم م

غلط نکن و این سخن نزد ما عیب است
ثبت استر تاریخ نام من به مردانگی و جوانمردي من بلوچ هستم و د

.این سخنِ درستی نیست کشتی خود را کنار بزن
زن فرنگی مورد پسند همل نیست

خود گویی خوك و فرزندانشان بچه خوك هستندآن زنان
جامۀ آنها کوتاه و چالۀ نافشان آشکار است

رندخواند میا را با مگسهایی که برآنها نشستهخرم2چانگال
دختران خمارچشم و زیباي شهر خود را می پسندد،لهم

که جامه و شلوار و چادر پوشیده اند
شوددامن پیراهنشان از درازي بر زمین کشیده می

گیرندمرا به طنز و گواژه میقبیلهزنان زیباي اگر زن فرنگی برگزینم
سخن میگویندو ناجوانمردیهاي منواز بی وفایی هادر کنار هم می نشینند و 

آمیز آنها را چه بدهمها و سخنان طعنهدر آن صورت پاسخ گواژه
فرنگیان لنج همل را محاصره کردندسرانجام 

برخـی گوینـد همراهـان همـل اهـل جنـگ نبودنـد و فـرار کردنـد و او را تنهـا           . همل براي جنگ نرفته بودمنظور از تنها ، بدون سرباز و ابزار جنگی است چو ن -1
.گذاشتند

.کنندچانگال یا چنگال نوعی حلوا و خوراکی است که از خرما و آردذرت یا نان گندم و روغن درست می-2
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شمشیر را از روي کین بیرون کشیدهمل در دفاع ازخود،
با نخستین ضربه شمشیر افسر فرنگی را از پاي درآورد

ل مستقر شدنددورتادور لنج همفرنگیان
بازوان همل را از کار انداختنداز دو سو

و شمشیر آبدار او از پنجه اش افتاد
.و در درون دریا افتاد و در ژرفاي آن فرو رفت

ورزیده بود1همل در زمان پدرش بر خود فخر
آن فخرهاو خودستایی ها به زیان او پایان یافت  و فرنگی ها او را دستگیر کردند

او را با طنابی ضخیم بستندها دستهاي و فرنگی.همل اسیر شد
:رو به پرندگان دریایی کرد و گفتهمل با آن حال

،ل را ببریداحوال هم! اي دریاییه2اي ملیر
به پیرداد دلیر و گُالمو برسانید
کارهاي پس مانده را مرتب کنندکه دیگر همل نمی آید وشما

دست داده انداي نیرومند از تاخت و تاز بیفتند چون سوار خود را از اسبه
و نعلهاي اصفهانی را از پاهاي آنها بیرون آورید

آالت گرانبهاي آنها را باز کنید و پایین بکشیدو زین
:پیغام مرا به مادرم برسانید

که براي شام من گندمهاي خوشبو را آرد نکنوبه او بگویید
قوچها را ذبح نکنیداز این به بعدبراي خوراك من .و

نی من به سوي حوضچه هاي گواراي آب نروو براي آب نوشید
:سرانجام احوال مرا به همسرنازنینم برسانید و بگویید

روي تختخواب من لحاف ابریشمین را پهن نکن
و روي رختخوابم ملحفه هاي رنگارنگ نینداز

نداهها او را دستگیر کردهاي خودستایی گشته است و فرنگیکه همل گرفتار بدشگونی
ان پدرش بر خود فخرورزي کرده بودهمل در زم

روز دیگر فرنگیها، لنج همل را با او، به سرزمینی فرنگی بردند

خلیفه خیرمحمد
وي اصالً از خاندان درانی .لقب وي در مراحل سلوك عرفانی است» خلیفه«خیرمحمد درانی از روحانیان و صوفیان بزرگ بلوچستان در یک قرن پیش بوده است،

کند و دو بانوي مکرانی را ، وي پس از مدتی ماندگاري در ناحیۀ زرآباد ازدواج میبه منطقۀ مکران مهاجرت کرده استز شمال بلوچستان و ناحیۀ سرحداست که ا
ن بیاید در افغانستان با نیروهاي خلیفه پیش از این که به مکّرا.کندو روستایی به نام خیرآباد را در نزدیکی فنوج آباد می. گزیندیکی پس از دیگري به همسري برمی

از میان مردم بومی و بنابراین با جمع کردن نیرو، اي داشتالعاده، این مرد روحانی در میان مردم نفوذ فوقدانستهاي آنها را میاستعمار جنگیده بود و نیت
یارانش با استعمارگران انگلیسی، بنا به گفتۀ مردم و راویان محلی در سال مهمترین نبرد خلیفه و .توانست براي دفاع از میهن لشکري جنگجو اماده کندمریدانش،

قصد خلیفه . تلگراف مشهور استومرکز و پایگاه انگلیسیان در شهر چابهار بوده است، در جایگاهی که امروزه به ساختمان کهنۀ پست. اتفاق افتاد. م1908. ق1326
اي که امروزه بازارهاي کند، در ناحیهبنابراین با یاران شجاع خود به سوي چابهار حرکت می. و شهر چابهار بیرون برانداز مبارزه این بود که بیگانگان را از میهن

- به انگلیسیی و هاي مهلکضربه،اي نداشتند با نبردي نابرابرهاي پیشرفتهشوند و با وجود این که سالحها درگیر میتجاري منطقۀ آزاد چابهار قرار دارند، با انگلیسی

.رسندبه شهادت مینیز  رسانند و در این رزم بیست تن از یاران خلیفهکنند و بسیاري از سربازان و مزدوران آنها را به هالکت میها وارد می
،شمسی 1294دلواري در سال . ستدر تنگستان همزمان بوده اهابا انگلیسیعلی دلواريبا قیام رئیسعلیه استعمارگران در مکّران،خیرمحمدقیام خلیفه

.ق بوده است1326رسد و نبرد خلیفه با استعمارگران در سال ق به شهادت می1333

است فخر ورزد و خود را بستاید سرانجام آن بدشگونی و بدبیاري است و به زیان او پایـان  بلوچان باورداشتند که هر کس نسبت به موقعیت و جایگاهی که رسیده-1
. هنوز هم در میان مردم به کسی که خودستایی کند این هشدار را به او می دهند که خودستایی ها روزي کار دست او می دهد. می یابد 

2-mallīrگی می کندگونه اي مرغابی است که در دریا و ساحل زند
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، اطالعی در دست نیست، تنها چیزي که این نجایی که نگارنده پژوهش کرده استابهاي تاریخی و اسناد موجود، تا آاز قیام و نبرد خلیفه با استعمارگران در کت
1.اند و تا امروز سینه به سینه منتقل شده و به دست ما رسیده استا ماندگار کرده است، اشعاري است که شاعران آن روزگار دربارة وي سرودهقیام ر

:نتیجه
هجوم ، مورد میالدي به این سو تا پیش از انقالب اسالمی همواره16که از قرن ران بخشی از ایران بزرگ استمکّو دریا و سواحلسرزمین

هاي مرکزي ایران، علیه ها و حکومتدوستی، بدون اتکا به دولتمردم سواحل مکّران با نیروي ایمان و حس وطن. استعمارگران بوده است
نام آنها تا ابد فدا کردند و از جمله دلیرانی که جان خود را در راه دفاع از میهن و دین و ناموس، . انداستعمارگران ایستاده و از این سرزمین دفاع کرده

در فرهنگ و ادب بلوچان و مردم -که در ایران گمنام هستند- هاي این دو سردارفشانیهستند، جان» خلیفه خیرمحمد«و » میرهمل«ماندگار شد، 
. کندیان میمتجاوزان بیگانه ببا را هاي گذشته، مبارزة این قهرمانان مانده از سدههاي باقیمکران زبانزد است، اشعار و منظومه

سازمان همچنین.ورودي شهر چابهار و تیس نصب گرددی از میرهمل به عنوان نماد مبارزه با استعمارگران در تندیسکه دهدنگارنده پیشنهاد می
.سریال و فیلم درآوردجمهوري اسالمی ایران براي معرفی بیشتر این قهرمانان به هموطنان دیگر، زندگی و مبارزة آنها را به صورت صدا و سیماي

به رااي هشیاي پژوفصلنامهبراي شناختن بیشتر این سرزمین،،با مجوز وزارت علومیا سازمان و مرکزفرهنگی دیگري دانشگاه دریانوردي چابهار 
.منتشر کند» شناسیمکران«عنوان 
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