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تاریخ دریافت مقاله 13/11/33 :؛ تاریخ پذیرش قطعی13/10/03:

چکیده
اهمیت سنگنوشتهها از این جهت که جزء منابع دستاولی هستند کهه بهه ردهدادها تهارییی اشهاره
دارند ،بر کسی پوشیده نیست .هدف نوشتار حاضر معرفی سنگنوشتهها شاهوگت است که در نزدیکی
روستا تابَکتَل از توابع دهستان چاهان در حوالی نیکشهر کشف شدهاند .این سنگنوشتهها به وقایعی
اشاره دارند که در اوادر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هه.ق .از دوران پر تالطم تاریخ ایران ،در صهفاا
جنوبی رخ داده است و آنها را میتوان با حوادثی که در منابع تارییی آمده تطبیق داد .یهور موهو ن
جوتایی به شیراز و هرمز ،درگیر میان فرمانروایان مناطق و جزایر جنوب از قبیل شیراز ،هرمز ،کیش و
قشم برا در دست داشتن راهها و منافع تجار  ،از جمله د یلی است که به پناهنده شهدن دهدها بهه
ارتفادا مکران و در نتیجه نقر این کتیبهها انجامیده است.
واژههای کلیدی :مکران ،شاهوگت ،ملوک هرمز ،قرن هشتم ،سنگنوشته
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نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسئول مقاله rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir :
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 .1مقدمه
شنادت رددادها تارییی با استفاده از منابع معتبر از اولویتها پژوهشها تهارییی
است .سنگنوشتهها بیش جداییناپذیر دادهها تهارییی هسهتند کهه بهه درک وقهایع
گذشته کمک شایانی میکنند .اهمیت این دسهته از معلومها تهارییی از ایهن واقعیهت
سرچشمه میگیرد که آنها در زمان وقوع تاو یا در زمانی نزدیک به آن نوشته شدهاند.
کتیبهها نوین و ناشنادتۀ شاهوگت ( )Šāhūgaţاز همین گونه یافتهها تارییی و
باستانشناسی است که میتواند به روشن شدن حوادث سیاسی صفاا جنوبی ایهران و
همچنین سواحل دلیج فارس و دریا مکران ،یار رساند.
طرح بررسی باستانشناسی مکران جنوبی به سرپرسهتی روحالهه شهیراز در حهوزۀ
شهرستان نیکشهر (گِه) 1در جنوب بلوچستان ،در سال  1831اجرا شد .طی این بررسی،
مجمودها سنگنوشهته از دوران اسهالمی در حهدود سهه کیلهومتر جنهوب روسهتا
تابکتَل از توابع دهستان چاهان در جنوبی غرب نیکشهر کشف گردید (تصهویر  )1کهه در
اینجا به معرفی و تالیل آنها پردادته میشود.

تصویر  -1موقعیت جغرافیایی کتیبههای مکشوفه بر روی نقشۀ ایران
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 .0بستر طبیعی
بیش بزرگی از جنوب شرق ایران را بلوچستان (بین  52درجه و  8دقیقه تا  81درجه و

 51دقیقه درض شمالی و  23درجه و  25دقیقه تا  38درجه و  51دقیقه طول شرقی) در بر
گرفته است .این سرزمین از شمال به سیستان ،از شرق به سند ،از جنوب به دریا
دمان و از شمال غرب و مورب به کرمان و هرمزگان مادود میشود و از نظر جمعیتی
از کمتراکمترین نواحی کشور است.
حوزۀ جنوب شرق ایران ،در مقایسه با منطقۀ مرتفع قائنا  ،از لااظ اقلیم و
زمینرییتشناسی دارا ویژگیها مناصربهفرد میباشد .سیستم زاگرس جنوبی را
که کوهها بلوچستان بیشی از آن است ،میتوان به دو بیش تقسیم کرد :بیش
نیست ،شامل ارتفاداتی است که کوهها ساحلی و نیز برجستگیها کمارتفاع دادلی
مکران را تشکیل میدهد .این کوهها در جهت شرقی  غربی تا جنوب غربی افوانستان
ادامه مییابد .بیش دوم مجمودۀ بلند ها چیندوردها است که در امتداد سواحل
شمالی دلیج فارس (روبهرو قطر تا سواحل شمال غربی دمان) به چشم میدورد
( .)Fisher, p:81ویژگی اقلیمی جنوب بلوچستان زمستانها معتدل و تابستانها
بسیار گرم است که تاتتأثیر جریانها مونسونی قرار دارد.
از نظر جورافیایی بلوچستان را میتوان به دو حوزۀ سرحد و مکران تقسیم کرد که
سرحد در شمال و مکران در جنوب واقع شده است .در کتیبهها داریو اول از این
ناحیه به دنوان «مَکا» ) (Maka- > Maciya-یاد شده که در طی تاریخ پر فراز و نشیب
دود شاهد دگرگونیها بسیار بوده است ) .(Kent, p:201جورافینویسان یونانی از
این سرزمین به نام «گدروزیا» ( )Gedrosiaیاد کردهاند .مهمترین ردداد تارییی در این
ناحیه از ایران ،در قرن چهارم قبل از میالد ،دبور اسکندر مقدونی و سپاهیانش از این
سرزمین دشک و بیآب و دلف است که پیامدها ناگوار را برا و به دنبال داشته
است .طبق گزار آریان ،مرکز این ساتراپی در آن زمان «پورا» بوده است ( Arrian,
.)VI. XXIV. 1

 .3توصیف سنگنوشتهها
این نوشتهها در جبهۀ شمالی ارتفادا شاهوگَت 5بر رو چند صهیره نقهر شهده اسهت.
موقعیت دقیق جورافیایی این آثار  52درجه و  25دقیقه و  95ثانیۀ دهرض شهمالی و 25
درجه و  25دقیقه و  52ثانیۀ طول شرقی است .ارتفاع این آثار از سهط دریها  839متهر
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است و در فاصهله  255متهر شهمال آن روددانهۀ فصهلی شهاهوگت جریهان دارد .ایهن
نوشتهها در میانۀ راه صعود به قلۀ کوه شهاهوگت و در کنهار تعهداد سهنگنگهاره قهرار
گرفته است .در مسیر دسترسی به این آثار ،تعداد سهازههها دفهادی کههن بهه شهکل
سنگر وجود دارد که از کاربر دفادی آنها در گذشهته حکایهت دارد .مشیصها و مهتن
سنگنوشتهها به شرح ذیل است:
13سنگنوشتۀ شمارة یک
سنگنوشتۀ اول در قسمت جنوب شرقی سنگنوشتۀ شمارۀ دو کنده شده و به ش ّد
فرسایش یافته است (تصویر  .)5در نتیجۀ بارندگیها پیدرپی و با توجه به دمق کم
نوشته ،رسوب سط آن را دربر گرفته و در بردی موارد کلماتی را شسته و پوشانده
است .این کنش فرسایشی بادث شده است دواندن آن بسیار دشوار شود.

تصویر  -0کتیبۀ شماره  1به تاریخ  111هجری قمری

متن کتیبۀ شماره یک تا آنجا که امکان دواندن آن وجود دارد به شرح ذیل است:
جهوار.................کو همان (؟) گهذار بهد
در این مواضهع فردنهده ما برقهرار بهد
گهههی بهوقت زمستهان و گهه بتابهستان
گهههی بفصل دزان.........که بهههار بهد
...................بشهاد شهدیم در بهر دوکان
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 .........................و مامهدگهر دیهار بهد
ولهی که هفتصهد یازده ز بعههد رسههول
مصاف ما و موو ن........به صد سوار بد
حدیث جنگ که ما ده بُدایم ایهشان صد
بگفتهم همهه را من[......................بهد ]
دبدالملک بن نجیب

نکتۀ قابلتوجه در این نوشته وجود کلمۀ دوکان ،تاریخ 111هه.ق .و مصهاف موهو ن
میباشد .در سنگنوشتۀ شمارۀ دو نیز به واژۀ دوکان اشاره شده اسهت و تهاریخ  181بهه
قرابت زمانی این دو نوشته اشاره دارد .در نتیجه باید این دو نوشته را از نظر موضهودی و
زمانی در امتداد و کنار هم بررسی و مطالعه کرد.
 03سنگنوشتۀ شمارة دو
است که در کوه شاهوگت وجود دارد (تصویر

این کتیبه مهمترین و طو نیترین نوشتها
 .)8در جبهۀ جنوبی صیرها رسوبی که دارا سطای هموار اسهت ،شهعر در هشهت
بیت در زمینها به ابعاد  515سانتیمتر در  135سانتیمتر نقر شده است کهه بهه شهرح
یک واقعۀ تارییی میپردازد .در بیت اول ،مصراع دوم زیر مصهراع اول قهرار گرفتهه و در
ابیا دیگر مصراع دوم روبهرو مصراع اول نگاشته شده است .قالهب ایهن شهعر قصهیده
است و در وزن مفادلن فعالتن مفادلن فعلن (˘ )-- | -˘-˘ | --˘ ˘ | -˘-سروده شهده کهه
یکی از رایجترین اوزان شعر فارسی است .8هجا قافیه در این قصهیده «ال» اسهت .ههر
بیت دارا هشت رکن است و در مقطع قصیده نیز در دالم تفادر ،شادر به معرفی دهود
پردادته است .در آدرین سطر نیز نگارنده نام دود را حک کهرده اسهت .از ویژگهیهها
نوشتار این شعر کهاربرد «ب»« ،ج» و «ک» بهه ترتیهب بهه جها «پ»« ،چ» و «گ»
میباشد.
دط این سنگنوشته نسخ است و فاصلۀ بین سه بیت اول بیست سانتیمتر ،بین
بیتها چهارم ،پنجم و ششم ده سانتیمتر و فاصلۀ بین بیت ششم تا دهم ،پانزده
سانتیمتر است .آدرین سطر نیز از سط زمین یک متر ارتفاع دارد.
متن نوشته شرح لشکرکشی یکی از حکام شیراز به جَرون (جزیرۀ هرمز) و منوجان
(در حدود پنجاه کیلومتر شمال هرمز) است که درسال  181هه.ق .اتفاق افتاده است.
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تصویر  -3کتیبۀ شمارة دو به تاریخ  131هجری قمری

متن کتیبۀ شمارۀ دو به شرح ذیل دوانده شده است:
قضها ببین که چه آورد در ضمیهر دیهال
دمههوم داطههر ارباب را نمههود مههالل
شبهی بوقهت ساهر غلولی بشهر افتهاد
که شهاه درصهه شیهراز با ظالل جهالل
کشیهده لشهکر ایران زمین 9بهرمهوزا
چنانک دولت شهاه جهرون گرفهت زوال
بسهی فساد که واقع شد از قدوم سپهاه
دلیالیصوص منوجان که بد دفینه مال
چو این دبهر به و یت رسیهد در سادت
تمام دلق روان گشهت به جواب سهوال
بپها قلعههه ساغههر بموضههع دوکههان
در آمدیم که او هسهت بهتهرین جبههال
ز هجههرة نبویّه گذشتهه بهد زین دهههد
بسال هیصد [هفتصد] و سی و یک [ز]هی؟ ستوده دصال
ز طبع روشن دبدالملک شد این ظاههر
باسب حال کسی همچو او نیافت کمال
کاتبه زکریا بن یوسف بن زکریا
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 33سنگنوشتۀ شمارة 3
در کنار کتیبۀ شمارۀ یک ،حدیث معروف «قنطره» نگاشته شده و نگارنده در ذیل
آن ،دود را «دزیزالدین بن دبدالرحیم» معرفی کرده است (تصویر.)9

تصویر -1کتیبۀ شمارة سه با متن حدیث قنطره

متن سنگنوشتۀ شمارۀ 8
قال دلیهالسالم
الدنیا قنطرة فعبروها و

9

تعمروها (دنیا پلی است ،پس از آن دبور کنید و آباد

مگردانید).
کاتبه دزیزالدین بن دبدالرحیم

با توجه به رنگ سنگنوشته ،این نوشته نیز با سایر سنگنوشتهها همزمان به نظر
میرسد .شایان ذکر است که در کنار این نوشتهها و صیرهها پیرامون ،تعداد
سنگنگاره ( )petroglyphsوجود دارد که بردی از آنها همزمان با نوشتهها و بردی دیگر
با توجه به رنگ تیرهتر آنها ،کهنتر به نظر میرسند.
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 .1تحلیل تحوالت تاریخی اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم در هرموزات
با در نظر گرفتن مضامین موجود در سنگنوشتهها ،پرسشهایی مطرح میشود که پاسخ
روشن به آنها ،به فهم درست تاو تارییی اوادر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هه.ق.
در هرموزا و مکران کمک میکند .برا این منظور زم است پس از طرح مجهو
موجود در نوشتهها ،رددادها این دصر بر اساس متون تارییی مرور شود.
موجود در سنگنوشتهها را میتوان به ترتیب زیر مطرح کرد :نیست،
مجهو
«شاه درصه شیراز» که به «هرموزا » یور برده چه کسی بوده است؟ دوم« ،شاه
جرون» که در پی این حمله «دولت» و زوال یافته است ،کیست؟ در ادامۀ شعر آمده
است گروهی در قلعها به نام «ساغر» در «موضع دوکان» پناه گرفتهاند .به این ترتیب
پرسش بعد این است که قلعه ساغر کجاست و موضع دوکان در چه ناحیها واقع
شده است؟
در تاریخ آل مظفر (کتبی ،ص )25میدوانیم که امیر شیخ ابواساق اینجو ،امیر
شیراز ،در صفر سال  193با لشکر بیشمار برا تصرف کرمان و گرفتن آن از امیر
مبارزالدین مامد مظفر روانه میشود و در سر راه به هر دیار میرسد آنجا را دراب
میکند .این لشکر « بامداد نادبر از اطراف گرد شهرستان سیرجان برآمدند و در حال
شهر را مسیر کردند ».مصراع اول بیت دوم اذدان میدارد که «شبی به وقت سار
غلولی به شهر افتاد» که میتواند با این حمله غافلگیرانه به سیرجان انطباق داشته
باشد .شیخ ابواساق اینجو قلعۀ «حصین و رفیع» سیرجان را رها کرد و به سو کرمان
رفت و در بهرامجرد ،در پانزده فرسیی کرمان ،سرانجام با امیر مبارزالدین صل کرد و به
شیراز بازگشت .مو نا شمسالدین صائن قاضی ،وزیر شیخ ابواساق ،برا به دست
آوردن اموال هرمز به جانب آن و یت روانه شد ،سواحل را دراب کرد 3و به هنگام بهار
رو به سردسیر کرمان نهاد (یقیناً از طریق منوجان و جیرفت) 1تا آنجا را تسییر کند،
ولی نهایتاً در جنگی که بین او و امیر مبارزالدین در حدود جوجرد و دران رو داد
کشته شد (همان ،ص.)21
همانگونه که تاریخ متن شعر نشان میدهد آن وقایع در سال  181ثبت گردیده
است و وقایع ذکر شده در تاریخ آل مظفر مربوط به سال  193و سالها بعد از آن
است؛ پس این حمال به و یت هرمز و منوجان به ماتوا سنگنوشتۀ شمارۀ دو
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ارتباطی ندارد؛ از این رو ،باید دربارۀ حوادث قبل از سال  181هه.ق .بررسی و پژوهش
()3
کرد.
بنابر نظر اشپولر (صص  )121-128و به نقل از منابعی که ذکر کرده است ،همزمان با
حملۀ موول به ایران ،جهانشاه از داندان تورانشاه در هرمز سلطنت میکرد که در
جنگ با موو ن کشته شد .میرشهابالدین ،دمو جهانشاه که جانشین و شد توانست
موو ن را شکست دهد .پس از او رئیس شهریار ،وزیر شهابالدین ،جانشین او شد ،ولی
در جنگ با سیفالدین ،برادرزاده و داماد میرشهابالدین که حاکم جزیرۀ کیش بود
کشته شد .بدین ترتیب ،سیفالدین بر میراث پدران دود دست یافت .سپس قلمرو دود
را برا برادرزادها  ،شهابالدین مامدبن دیسی ،به ارث گذاشت و پس از او برادرزاده-
ا  ،امیر رکنالدین مامود بن حامد ،به سلطنت رسید که در زمان این پادشاه ،هرمز
(کهنه) به پیشرفتها فراوانی دست یافت.
در پی ناآرامیها بعد  ،امیر سیفالدین نصر  ،5یکی از پسران رکنالدین که در
هرمز حکومت میکرد ،به دست دو تن از برادرانش در سال  335هه.ق .کشته شد و
برادر  ،رکنالدین دوم ،جانشین و شد که او را نیز امیر بهاءالدین ایاز ،غالم و مارم
نصر  15و دهدهدار حکومت منطقۀ قلها  ،در سال  355هه.ق .از هرمز بیرون راند.
اگرچه دو تن از برادران رکنالدین دوم ،با کمک فرمانروا کرمان ایاز را متوار کردند،
ایاز به زود توانست بر رکنالدین دوم چیره شود و دوباره هرمز را تسییر کند و به نام
ملک معظم فیرالدین احمد الطیبی ،11فرزند جمالالدین ابراهیم بن مامد الطیبی والی
کیش 15و حامی دود دطبه بیواند و سکه ضرب کند.
در سال  353هه.ق .سپاهی از موو ن برا حمله به هرمز مأمور شد که فرماندهی
آن را رکنالدین دوم بر دهده گرفت .ایاز با دقد قرارداد نظر موو ن را تأمین کرد و
بدون هیچ بردورد  ،دود فرمانروا باقی ماند و رکنالدین پس از مدتی سرگردانی در
سیرجان درگذشت.
ایاز در نتیجۀ یور سپاهیان جوتایی به جنوب شرقی ایران ،در جزیرۀ قشم مستقر
شد و توانست جزیرۀ جرون و چند جزیرۀ دیگر را به وساطت یکی از روحانیان از
جمالالدین الطیبی ،ملک کیش بیرد .18او در جزیرۀ جرون شهر به نام «هرمز» به
یادبود هرمز قدیم بنا کرد و از آنجا بر تجار سراسر دلیجفارس نظار میکرد .او تا
سال  111هه.ق .بر بیشها بزرگی از شبهجزیرۀ دربستان و بیشی از داک ایران
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فرمانروایی داشت .بعضی بر این دقیدهاند که او در این هنگام درگذشت و گروهی
میگویند استعفا کرد تا به حکومت قلها مشوول شود و در آنجا وفا یافت (همان،
صص .)123-122
19

پس از ایاز ،دزالدین گردانشاه ،فرزند رکنالدین دوم  ،فرمانروا هرمز شد که با
وجود کوشش فراوان نتوانست از جنگ با نعیم فرمانروا کیش 12احتراز کند .نعیم که
منافع دود را در تجار با هندوستان در دطر میدید ،با ملک دزالدین ،والی شیراز
متاد شد و در سال  119هه.ق .دو مرتبه به هرمز یور برد و در دومین حمله با حیله
توانست دزالدین گردانشاه را به اردوگاه دود بکشاند و او را دستگیر کند (ستوده ،ص 119؛
شبانکارها  ،ص 511؛  .)Teixeira, p.171اشاره به این مطلب را میتوان در بیت دوم و سوم
کتیبّۀ دوم مشاهده کرد:
شبی بوقت ساهر غلولی بشهر افتاد
که شاه درصه شیهراز با ظالل جالل
کشیهده لشکر ایران زمین بهرموزا
چنانکه دولت شاه جرون گرفت زوال

تارییی این دوران درمییابیم که در این هنگام «شاه درصه
از بررسی تاو
شیراز» میبایستی ملک دزالدین الطیبی و «شاه جرون» دزالدین گردانشاه بوده باشد.
در پی حوادث هرمز و دستگیر شدن دزالدین گردانشاه ،شاهنشاه ملقب به غیاثالدین
دینار ،برادرزادۀ همسر و  ،از طرف دمۀ دود (بیبی سلطان) به فرمانروایی برگزیده شد
و چون گردانشاه پس از پنج ماه به طور اتفاقی از اسار نجا یافت و به هرمز برگشت،
با مقاومت غیاثالدین روبهرو گردید و در آغاز ناگزیر شد که به سواحل هرموزا بگریزد،
ولی سپس توانست غیاثالدین را به مکران فرار دهد .13این حادثه را احتما افراد
نقل کردهاند که از آن حمال به مکران گرییتهاند:11
بپها قلعهه ساغهر بموضهع دوکهان
در آمدیم که او هست بهترین جبال

چنان که از فاوا شعر بر میآید «موضع دوکان» ناحیها کوهستانی بوده که از
ویژگیها داصی بردوردار بوده است ،به گونها که به «بهترین جبال» توصیف شده
است .در بررسیها میدانی اطراف این سنگنوشتهها ،درمییابیم که مهمترین ویژگی
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این ناحیه وجود نقاطی است که در ارتفادا واقع شده و دسترسی به آنها بسی دشوار
است.
در منابع این دوره ذکر از «قلعه ساغر» و «موضع دوکان» یافت نشد .امروزه
روستایی به نام «داروکان» در هفتاد کیلومتر شمال شرق شاهوگت وجود دارد.
احتما در گذشته به تمام این حوزه دوکان یا داروکان گفته میشده است .در با کوه
شاهوگت آثار یافت شد که نشاندهندۀ استاکاما دفادی است و میتواند «قلعۀ
ساغر» باشد که شادر ،نویسنده و افراد همراه آنها به این مکان آمده و پناه گرفتهاند .این
اسامی میبایستی بیشتر کاربرد مالی داشته باشد؛ چون در مقیاسی گستردهتر
ناشنادته باقی مانده است.
13
گردانشاه تا سال  113هه.ق .در هرمز سلطنت کرد و در این سال درگذشت  .بعد از
او بزرگترین فرزند  ،مبارزالدین بهرامشاه ،قدر را در دست گرفت و توانست
برادرانش قطبالدین تهمتن و نظامالدین دجم شاه را که در دارج از جزیره و در داک
ایران استقرار داشتند ،شکست دهد؛ اما شهابالدین یوسف که از دریاسا ر دزل شده
بود ،تاجوتیت سلطنت را از چنگش بیرون آورد .شهابالدین یوسف سپس مبارزالدین
بهرامشاه و نظامالدین دجمشاه را که بعدها با بهرامشاه از در صل درآمده بود به
سعایت غیاثالدین دینار که از مکران برگشته بود ،کشت.15
قطبالدین تهمتن ،پسر ملک دزالدین گردانشاه و از مقتدرترین ملوک هرمز ،پس از
چندینسال از قلها به هرمز بازگشت ،یوسف را دستگیر کرد و دستور کشتن او و
یارانش را صادر کرد .او پس از ده سال ،برا انتقامجویی به کیش حمله کرد و جانشین
نعیم ،ملک غیاثالدین را دستگیر کرد و جزایر بارین را نیز متصرف شد .و تقریباً بر
سراسر دلیج فارس تسلط داشت تا این که در سال  191هه.ق .درگذشت (اشپولر،
55

ص.)121

در مورد منوجان نیز که از این حمال آسیب دیده است:
بسهی فسهاد که واقع شد از قدوم سپاه
دلیالیصوص منوجان که بد دفینه مال

باید یادآور کرد که شرفالدین دلی یزد از هفت قلعه نام میبرد که هنگام
حملۀ امیر تیمور به شهرها ساحلی در نزدیکی هرمز کهنه در پایان قرن هشتم،
تسییر و سوزانده شدند .این هفت قلعه دبار اند از :قلعۀ میناء در هرمز کهنه ،قلعۀ
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تنگ زیدان ،قلعۀ کشکک ،حصار شامل ،قلعۀ منوجان ،قلعۀ توزک و قلعۀ تازیان
(دوضنژاد ،ص)83؛ بنابراین بدیهی به نظر میرسد قلعۀ منوجان نیز که از متعلقا
امیرنشین هرمز به حساب میآمده است (همان ،ص ،)95از چنین یور هایی بینصیب
نمانده باشد.
 .1نتیجه
با توجه به متن کتیبۀ اول و تاریخ آن ،یعنی سال  111هه.ق .و کتیبۀ دوم به تاریخ 181

هه.ق .میتوان رویداد حمله به هرمز ،جرون و منوجان را مطابق متن سنگنوشتهها
حدود اوادر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هه.ق .دانست .متن کتیبۀ اول گزار یور
سال  355هه.ق ،.یعنی حملۀ موو ن جوتایی به هرمز است که در سال  111نقر شده
است .نعیم ،فرمانروا کیش ،در اتااد با ملک دزالدین ،والی شیراز ،در سال  119هه.ق.
دوبار به هرمز یور برد که شرح آن در منابع تارییی آمده است .تاریخ  181هه.ق .که
در سنگنوشتۀ دوم به آن اشاره شده است ،مربوط به وقایعی است که به سال 119
اتفاق افتاده است .ویرانیها منوجان به دنوان یکی از توابع ثروتمند هرمز نیز
اجتنابناپذیر به نظر میرسیده است .کسانی که به شاهوگت در مکران پناه برده و
کتیبۀ نیست را کندهاند ،به احتمال فراوان میباید فراریانی باشند که از یور موو ن
جوتایی به دوکان پناه بردهاند .کسانی نیز که سنگنوشتۀ دوم را نقر کردهاند ،به احتمال
قو با غیاثالدین دینار ،برادرزادۀ همسر گردانشاه مرتبط بودهاند .بازماندۀ استاکاماتی
که در شاهوگت مشاهده میشود ،بقایا همان قلعۀ ساغر است که بر اساس سنگنوشتۀ
شمارۀ دو در منطقۀ کوهستانی دوکان ،واقع شده است.
 .6سپاسگزاری
از دانم دیرالنساء امیر  ،رئیس ادارۀ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگر
نیکشهر و از مجید امیر و امین بلیده که در جریان بررسیها میدانی نگارندگان را
یار رساندهاند ،صمیمانه سپاسگزار میکنیم .زم است از دکتر مامددلی زهرازاده
که متن مقاله را ویرایش کردهاند ،تشکر کنیم .همچنین از دکتر مامدباقر وثوقی و
دکتر ماسن مرسلپور برا پیشنهادهایشان قدردانی میشود.
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 .1پینوشت
« -1گه» به معنی «گهتر و بهتر» ،نام اصلی و قدیمی این شهر بوده است که در زمان پهلو
اول به «نیکشهر» توییر یافت.
 -5واژۀ «شاهوگت» اسم مرکب است که از دو بیش تشکیل شده است :یکی «شاهو» به
معنا «شاه کوچک ،شاهک» که در بلوچی اسم داص است و دیگر «گت» که در بلوچی با « »
برگشته « »gaţتلفظ میشود و به معنی «پناهگاه ،جا ماصور و غیر قابل دبور و دور از دسترس،
گُدار یا تنگۀ صعبالعبور» است .گت میبایستی وامواژها از زبانها هندوآریایی باشد .ترنر
( )Turner:1985ذیلواژۀ  8533واژۀ " "gaḍḍhرا به معنی «قلعه» از واژۀ " "*gaḍha-هند و
آریایی ذکر میکند .از این گونه گتها در جنوب بلوچستان بسیار بوده است و هنگامی که مردم
مورد یور و هجوم قرار میگرفتهاند ،به این مکانها پناه میبردهاند و با امکاناتی که برا دود
فراهم میکردهاند برا مد ها طو نی میتوانستهاند به زندگی ادامه دهند و از گزند یور گران
مصون بمانند .برا نمونه میتوان به استاکاما دفادی ذیل اشاره نمود که دارا پسوند یا پیشوند
«گت» هستند :بلوچ گت ،پیروز گت ،گت بن و داتون گت .تشیرا ( )Teixeira, p:156نیز از
قلعها به نام «گت» ( )fortress of Gatدر اطراف میناب (بندر ابراهیم /دور میناب) نام میبرد.
 -8بار مجتث مثمن میبون ماذوف.
 -9کاربرد اصطالح «ایران زمین» در آن دوره قابلتوجه است و به پژوهش بیشتر نیاز دارد.
شواهد تارییی در ایران به آن اشاره دارد که در دورۀ موردنظر حکومتها مالی متعدد به
صور متقارن وجود داشتهاند .هر چند این وضعیت به نظام سیاسی یکپارچها اشاره ندارد ،مفهوم
ایران زمین آشکارا گواهی بر وجود آگاهی تارییی از تداوم اندیشۀ «ایرانشهر » در ضمیر مردمانی
دارد که در چارچوب جورافیایی ایران زندگی میکردهاند.
 -2این حدیث در منابع معتبر حدیث به نقل از حضر مسی آورده شده است .اصل حدیث به
این صور در کتاب میزان الاکمه (جلد چهارم ،صفاۀ  )1125آمده است :إنّما الدنیا قَنطَرهٌ،
فادبُرُوها و تَعمُروها.
 -3کتبی (صص 25و  )21از تاریخ این واقعه سینی نمیگوید ،ولی ستوده (ص  )115آن را به
سال  193هه.ق .و در دورۀ حکومت ملک قطبالدین ذکر میکند.
 -1راه سواحل هرمز به کرمان از منوجان و کهنوج و جیرفت میگذرد و منوجان نیز از توابع و
قال هرمز ماسوب میشده است؛ بنابراین ،درابی و فساد که به ویژه بر منوجان (بیت چهارم
شعر سنگنوشتۀ دوم) وارد شده است ،میتواند نتیجۀ یکی از این گونه حمال باشد.
 -3در سال  181هه.ق .حاکم شیراز شرفالدین مامود شاه اینجو در زمان سلطان ابوسعید
ایلیانی بوده است.

 / 130پژوهشهای علوم تاریخی ،دورة  ،6شمارة  ،0پاییز و زمستان 1313

 -5شبانکارها در مجمعا نساب (ص )513میگوید که پس از رکنالدین مامود ابتدا پسر ،
قطبالدین تهمتن ،به جا او نشست و پس از او مملکت بر برادر او سیفالدین نصر آمد که از
بیبی بانصر بود.
 -15اقبال آشتیانی (ص  )953بهاءالدین ایاز را یکی از غالمان زوجِۀ رکنالدین مسعود ذکر
میکند .مؤلف تاریخ جهانآراء ،او را غالم پدر رکنالدین مسعود ،یعنی رکنالدین مامود قلهاتی
میداند .شبانکارها (ص  )513مؤلف مجمعا نساب او را غالم سیفالدین نصر میداند.
 -11اقبال آشتیانی (ص  )953ملک فیرالدین احمد را برادر ملکا سالم ذکر میکند.
 -15فارس را گییاتودان از سال  355هه.ق ،براً و باراً به مبلغ یک هزار تومان به مد چهار
سال به شیخا سالم جمالالدین ابراهیم بن مامد طیبی مقاطعه داد و او را به لقب ملکا سالم
ملقب و روانۀ شیراز کرد (آشتیانی ،ص .)951
 -18اقتدار (ص )251اشاره به این دارد که ایاز جزیره جرون را از نعیم ملک کیش دریدار
کرده است.
 -19ستوده (ص )118به نقل از منتیبالتواریخ معینی نطنز  ،دزالدین گردانشاه را از
فرزندان ملک شهابالدین مامود بن دیسی میداند .در مجمعا نساب (شبانکارها  ،ص )511نیز
چنین آمده است.
 -12بهاءالدین ایاز جزیرۀ هرمز را قبال از نعیم ،ملک کیش دریده بود (ستوده ،ص.)155
 -13از میان تمام منابع موجود ،تنها تشیرا ( )Teixeira, p:171به فرار ملک غیاثالدین
دینار به مکران اشاره میکند .وثوقی (ص  )133به نقل از کاشانی (ص  )138از دفو او از سو
گردانشاه و ادزامش به مکران به دنوان حاکم یاد کرده است.
 -11البته نمیتوان با اطمینان دربارۀ حضور غیاثالدین دینار در این مال اظهارنظر کرد.
مالی نیز که دبر به آن رسیده است «چو این دبر به و یت رسید در سادت» میتواند هرمز،
منوجان و یا هر مکان دیگر در مناطق مورد مناقشه باشد.
 -13ستوده (ص )119به نقل از مجمعا نساب شبانکارها (ص )511تاریخ وفا او را 155
هه.ق ذکر میکند.
 -15ستوده (119ص) از کشته شدن نظامالدین دجمشاه حرفی به میان نمیآورد و حتی در
جا دیگر از دستگیر او هم سینی نیست .گزار اشپولر یا ترجمۀ فارسی کتاب او از این
واقعه بسیار میدو است .در این ترجمه به نقل از تشیرا آمده است که مبارزالدین بهرامشاه
توانست برادر شاه قطبالدین را در داک ایران دستگیر کند ،اما شهابالدین یوسف ،امیرالبار،
پس از غصب تاج و تیت به توصیۀ غیاثالدین دینار که از مکران برگشته بود ،او و قطبالدین را
کشت .اما روایت تشیرا ( )1902, p:172با این ترجمه همدوانی ندارد و به روشنی به کشته شدن
مبارزالدین بهرامشاه ،مادر و برادر نظامالدین دجمشاه اشاره دارد ،البته ،ممکن است این یک
اشتباه چاپی در ترجمۀ به فارسی باشد .اقتدار (ص )258نیز مطلبی مشابه با تشیرا ذکر میکند.

بررسی حوادث سیاسی جنوب ایران در نیمۀ اول قرن هشتم هـ.ق .با تکیه بر سنگنوشتههای نویافته در شاهوگَت :مکران133/

در ضمن ،در ترجمۀ فارسیِ اشپولر به جا دزالدین گردانشاه ،غیاثالدین گردانشاه ذکر شده
است (اشپولر ،ص .)123
 -55گزار اشپولر (صص  )121-123نسبت تهمتن (قطبالدین تهمتن) را با مبارزالدین
بهرامشاه و شاه قطبالدین مشیص نمیکند که آیا او برادر دیگر آنها بوده یا نسبت دیگر با آنها
داشته است؟ او حتی از کشتهشدن نظامالدین دجم شاه به دست شهابالدین یوسف حرفی به میان
نمیآورد و مینویسد که نظامالدین را تهمتن در سال  192هه.ق .به قلها تبعید میکند و یا به
روایت ابن بطوطه به تاریک قطبالدین یکی از زنانش او را مسموم میکند (ابن بطوطه ،ج ،1ص
.)883
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