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 چکیده

اشهاره  تهارییی   بهه ردهدادها   کهه   هستند یاولمنابع دست ءاز این جهت که جز هانوشتهسنگاهمیت 

در نزدیکی  که استشاهوگت  ها نوشتهسنگمعرفی  هدف نوشتار حاضر. پوشیده نیست یکس بر د،ندار

به وقایعی  هانوشتهاین سنگ. اندکشف شده شهرنیک در حوالیل از توابع دهستان چاهان تَتابَکروستا  

 صهفاا   در ،دوران پر تالطم تاریخ ایراناز . ق.هه مو اوایل قرن هشت ماوادر قرن هفتد که در نداراشاره 

یهور  موهو ن    .تطبیق داد آمدهبا حوادثی که در منابع تارییی  توانآنها را می واست  جنوبی رخ داده

به شیراز و هرمز، درگیر  میان فرمانروایان مناطق و جزایر جنوب از قبیل شیراز، هرمز، کیش و  جوتایی

ا  بهه  و منافع تجار ، از جمله د یلی است که به پناهنده شهدن دهده   ها راهداشتن  دست قشم برا  در

 .است انجامیدهها کتیبهاین نقر در نتیجه و  مکران ارتفادا 
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 مقدمه. 1

ها  تهارییی  ها  پژوهشاز اولویت معتبر منابع با استفاده ازشنادت رددادها  تارییی 

کهه بهه درک وقهایع     ها  تهارییی هسهتند  ناپذیر دادهها بیش جدایینوشتهسنگ. است

اهمیت این دسهته از معلومها  تهارییی از ایهن واقعیهت      . کنندگذشته کمک شایانی می

 . اندشده نوشته آن به نزدیک زمانی در تاو   یا وقوعگیرد که آنها در زمان سرچشمه می

ها  تارییی و از همین گونه یافته (Šāhūgaţ) شاهوگت ۀها  نوین و ناشنادتکتیبه

تواند به روشن شدن حوادث سیاسی صفاا  جنوبی ایهران و  شناسی است که میباستان

  .، یار  رساندن سواحل دلیج فارس و دریا  مکرانهمچنی

 ۀالهه شهیراز  در حهوز   شناسی مکران جنوبی به سرپرسهتی روح طرح بررسی باستان

 ،بررسیطی این . دشاجرا  1831در سال ، در جنوب بلوچستان 1(گِه)شهرستان نیکشهر 

 کیلهومتر  جنهوب روسهتا      سهه دود نوشهته از دوران اسهالمی در حه   ا  سنگمجموده

کهه در  ( 1تصهویر  ) غرب نیکشهر کشف گردید یاز توابع دهستان چاهان در جنوب لتَتابک

  .شودمعرفی و تالیل آنها پردادته می اینجا به

 

 

 ایران ۀهای مکشوفه بر روی نقشموقعیت جغرافیایی کتیبه -1تصویر 
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 طبیعیبستر . 0

درجه و  81دقیقه تا  8درجه و  52بین ) بلوچستان جنوب شرق ایران را ازبیش بزرگی 

در بر  (دقیقه طول شرقی 51درجه و  38دقیقه تا  25درجه و  23دقیقه درض شمالی و  51

، از جنوب به دریا  سند، از شرق به سیستاناز شمال به  سرزمیناین  .استگرفته 

نظر جمعیتی  و از شود یمکرمان و هرمزگان مادود  مورب بهشمال غرب و دمان و از 

  .کشور است نواحیترین تراکماز کم

  اقلیم و  رتفع قائنا ، از لااظم ۀجنوب شرق ایران، در مقایسه با منطق ۀحوز

 جنوبی را سیستم زاگرس. باشدمی فردبهها  مناصرسی دارا  ویژگیشنارییتزمین

بیش  :دکرتوان به دو بیش تقسیم می ها  بلوچستان بیشی از آن است،هکه کو

دادلی  ارتفاعها  کمیها  ساحلی و نیز برجستگشامل ارتفاداتی است که کوه ،نیست

غربی تا جنوب غربی افوانستان   ها در جهت شرقیاین کوه. دهدمکران را تشکیل می

ا  است که در امتداد سواحل دوردهها  چینبلند  ۀمجمود بیش دوم .یابدادامه می

دورد به چشم می( رو  قطر تا سواحل شمال غربی دمانبهرو)شمالی دلیج فارس 

(Fisher, p:81) .ها  ها  معتدل و تابستانویژگی اقلیمی جنوب بلوچستان زمستان

 .دارد قرار مونسونیها  جریان ریتأثتات است که بسیار گرم

د که کر تقسیم سرحد و مکران ۀتوان به دو حوزبلوچستان را می یاز نظر جورافیای

اریو  اول از این ها  ددر کتیبه. و مکران در جنوب واقع شده است سرحد در شمال

تاریخ پر فراز و نشیب  طیکه در  یاد شده (-Maka- > Maciya) «مَکا» به دنوان ناحیه

از  ییونانن نویساجورافی .(Kent, p:201) است بسیار  بودهها  دود شاهد دگرگونی

ترین ردداد تارییی در این مهم .اندیاد کرده (Gedrosia) «گدروزیا»به نام  این سرزمین

دبور اسکندر مقدونی و سپاهیانش از این  ،در قرن چهارم قبل از میالد ،ناحیه از ایران

دنبال داشته ه ها  ناگوار  را برا  و  بآب و دلف است که پیامددشک و بی سرزمین

 ,Arrian)است  بوده «پورا» در آن زمان مرکز این ساتراپی ،آریان طبق گزار . است

VI. XXIV. 1).  

 هانوشتهتوصیف سنگ. 3

. شهده اسهت   چند صهیره نقهر   بر رو  5ارتفادا  شاهوگَتشمالی  ۀجبهدر  هاهنوشتاین 

 25و  یدهرض شهمال   ۀثانی 95و  دقیقه 25 درجه و 52 آثارموقعیت دقیق جورافیایی این 

متهر   839 دریها ر از سهط   اثآارتفاع این . است یطول شرق ۀثانی 52و دقیقه  25درجه و 
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 ایهن  . فصهلی شهاهوگت جریهان دارد    ۀمتهر  شهمال آن روددانه    255در فاصهله   و است

نگهاره قهرار   کوه شهاهوگت و در کنهار تعهداد  سهنگ     ۀراه صعود به قل ۀدر میان هانوشته

هها  دفهادی کههن بهه شهکل      در مسیر دسترسی به این آثار، تعداد  سهازه . ته استگرف

مشیصها  و مهتن   . داردحکایهت  در گذشهته   آنها دفادیاز کاربر  سنگر وجود دارد که 

  :ها به شرح ذیل استهنوشتسنگ

31یک ةشمار ۀنوشتسنگ  

  شدّه ب شده ودو کنده  ۀشمار ۀنوشتنگسدر قسمت جنوب شرقی  اول ۀنوشتسنگ

کم دمق  و با توجه به پیدرها  پیبارندگی ۀدر نتیج .(5تصویر ) فرسایش یافته است

 پوشاندهبر گرفته و در بردی موارد کلماتی را شسته و را در آنسط  رسوب  ،نوشته

 . دشوبسیار دشوار  آندواندن است ه شداین کنش فرسایشی بادث . است
 

 
 هجری قمری 111به تاریخ  1 هکتیبۀ شمار -0 تصویر

 

 :تا آنجا که امکان دواندن آن وجود دارد به شرح ذیل است یک هشمار ۀمتن کتیب
 د هذار بهگ( ؟)کو همان .................وارهج 

 د هرار بهده ما برقهع فردنهدر این مواض
 ستانهه بتابهگ و انهوقت زمستهی بهههگ
 د هار بههکه به.........فصل دزانی بهههگ 

 ر دوکانهدیم در بهش اد هشب...................
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 د هار بههر دیگدهو مام .........................  
 ولههد رسههبع د یازده ز هی که هفتصهول  
 به صد سوار بد ........ما و موو ن مصاف  
 شان صدهدایم ایکه ما ده بُ گحدیث جن  
 [د هب]......................فتهم همهه را منگب  

 دبدالملک بن نجیب                          

 و مصهاف موهو ن   .ق.هه111، تاریخ دوکان ۀتوجه در این نوشته وجود کلمقابل ۀنکت

بهه   181و تهاریخ  اسهت  دوکان اشاره شده  واژۀدو نیز به  ۀشمار ۀنوشتدر سنگ. باشدمی

نتیجه باید این دو نوشته را از نظر موضهودی و  در . دارداشاره قرابت زمانی این دو نوشته 

 .دکرزمانی در امتداد و کنار هم بررسی و مطالعه 

30 دو ةشمار ۀنوشتسنگ  

تصویر ) وجود دارد ا  است که در کوه شاهوگتن نوشتهتریترین و طو نیکتیبه مهماین 

، شهعر  در هشهت   اسهت دارا  سطای هموار که رسوبی  ا صیره یجنوب ۀدر جبه. (8

شهرح  بهه  کهه  است  شدهنقر متر سانتی 135متر در سانتی 515به ابعاد  ا زمینهدر بیت 

و در  زیر مصهراع اول قهرار گرفتهه    مصراع دوم ،در بیت اول .پردازدتارییی می ۀیک واقع

 قصهیده ایهن شهعر    قالهب  .شده است رو  مصراع اول نگاشتهبهرو مصراع دوم ابیا  دیگر

سروده شهده کهه   ( -- | -˘-˘ | --˘ ˘ | -˘-˘)و در وزن مفادلن فعالتن مفادلن فعلن  است

ههر   .اسهت  «ال»  قصهیده هجا  قافیه در این . 8ن شعر فارسی استاوزاترین یکی از رایج

به معرفی دهود  شادر  ،در دالم تفادرنیز  مقطع قصیده بیت دارا  هشت رکن است و در

هها   از ویژگهی . ده اسهت کهر نام دود را حک  در آدرین سطر نیز نگارنده .پردادته است

 «گ»و  «چ»، «پ»بهه ترتیهب بهه جها       «ک»و  «ج»، «ب»نوشتار  این شعر کهاربرد  

 .باشدمی

متر، بین سانتی بیستبین سه بیت اول  ۀست و فاصلنسخ ا نوشتهاین سنگدط 

 پانزدهبین بیت ششم تا دهم،  ۀمتر و فاصلسانتی دهها  چهارم، پنجم و ششم بیت

 . اردع دمتر ارتفا یک آدرین سطر نیز از سط  زمین. استمتر سانتی

و منوجان ( هرمز ۀجزیر)شیراز به جَرون  یکی از حکام یلشکرکش شرحمتن نوشته 

 .استده اتفاق افتا. ق.هه 181 سالدر که است( در حدود پنجاه کیلومتر  شمال هرمز)
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 هجری قمری 131به تاریخ  دوة کتیبۀ شمار -3تصویر 

 

 :به شرح ذیل دوانده شده است دو ۀشمار ۀمتن کتیب
 الهدی رهضمی در آورد هچ که ببین اهقض 
 اللههود مههر ارباب را نمههوم داطههدم 
 ادهر غلولی بشهر افتهت ساهی بوقهشب 

 اللهج ظالل با رازهشی ههدرص اههش که
 وزا هبهرم 9زمین ایران کرهلش دههکشی

 زوال تهگرف رونهج اههش دولت چنانک
 اههسپ قدوم از شد واقع که فساد یهبس
 مال دفینه بد که منوجان الیصوصدلی
 د در سادتهر به و یت رسیهو این دبچ

 والهجواب س بهت هشگتمام دلق روان 
 انههع دوکههر بموضههه ساغهها  قلعهپب

 الههجب رینهبهت تههس او که آمدیم در
 دههده زین دهب ههگذشت نبویّه ةرهههج ز

 هی؟ ستوده دصال[ز]و سی و یک [ هفتصد]هیصد  بسال
 رهظاه این شد دبدالملک روشن طبع ز
 کمال نیافت او همچو کسی حال باسب 

 کاتبه زکریا بن یوسف بن زکریا



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

 

 
 

33 3 ةشمار ۀنوشتسنگ  

در ذیل نگارنده  ونگاشته شده  «قنطره»معروف  حدیث ،یک ۀشمار ۀکنار کتیبدر 

  .(9تصویر) ده استکرمعرفی  «دزیزالدین بن دبدالرحیم»دود را  ،آن

 

 
 با متن حدیث قنطره سه ةکتیبۀ شمار -1تصویر

 

 8 ۀشمار ۀنوشتسنگمتن 
 السالمقال دلیه

دبور کنید و آباد  س از آن دنیا پلی است، پ) 9عمروهافعبروها و   ت ةالدنیا قنطر

  .(گردانیدم

 کاتبه دزیزالدین بن دبدالرحیم

 

زمان به نظر ها همنوشته، این نوشته نیز با سایر سنگنوشتهسنگ با توجه به رنگ

 تعداد   ،ها  پیرامونصیره ها وست که در کنار این نوشتهذکر ا شایان. رسدمی

ها و بردی دیگر زمان با نوشتهوجود دارد که بردی از آنها هم (petroglyphs) نگارهسنگ

 .رسندبه نظر میتر کهن ،آنهاتر با توجه به رنگ تیره
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 تحلیل تحوالت تاریخی اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم در هرموزات .1

د که پاسخ شوهایی مطرح میها، پرسشنوشتهبا در نظر گرفتن مضامین موجود در سنگ

. ق.هبه فهم درست تاو   تارییی اوادر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ه ،روشن به آنها

برا  این منظور  زم است پس از طرح مجهو   . کنددر هرموزا  و مکران کمک می

 .شودمرور بر اساس متون تارییی  رددادها  این دصر ،هاموجود در نوشته

، نیست: توان به ترتیب زیر مطرح کردها را مینوشتهمجهو   موجود در سنگ

شاه » ،؟ دومچه کسی بوده است هبردیور   «هرموزا »که به  «شیراز درصه شاه»

شعر آمده  ۀدر ادام ، کیست؟است و  زوال یافته «دولت»که در پی این حمله  «جرون

ترتیب به این . اندپناه گرفته «موضع دوکان»در  «ساغر»ا  به نام گروهی در قلعه است

ا  واقع پرسش بعد  این است که قلعه ساغر کجاست و موضع دوکان در چه ناحیه

 شده است؟

دوانیم که امیر شیخ ابواساق اینجو، امیر می (25ص، کتبی)در تاریخ آل مظفر 

تصرف کرمان و گرفتن آن از امیر برا  شمار با لشکر  بی 193شیراز، در صفر سال 

رسد آنجا را دراب شود و در سر راه به هر دیار  میروانه میمبارزالدین مامد مظفر  

بامداد  نادبر از اطراف گرد شهرستان سیرجان برآمدند و در حال »این لشکر . کندمی

شبی به وقت سار »دارد که مصراع اول بیت دوم اذدان می «.شهر را مسیر کردند

سیرجان انطباق داشته  یرانه بهغافلگ  تواند با این حملهکه می «غلولی به شهر افتاد

 سو  کرمانه سیرجان را رها کرد و ب «حصین و رفیع» ۀقلعاینجو شیخ ابواساق . باشد

و به  کرد صل  سرانجام با امیر مبارزالدین و در بهرامجرد، در پانزده فرسیی کرمان، رفت

به دست  برا  ،وزیر شیخ ابواساق ی،الدین صائن قاضمو نا شمس. گشتشیراز باز

م بهار و به هنگا 3درسواحل را دراب ک ،دشرمز به جانب آن و یت روانه آوردن اموال ه

 ،تا آنجا را تسییر کند 1(از طریق منوجان و جیرفت یقیناً) رو  به سردسیر کرمان نهاد

د اد رو  در حدود جوجرد و دراناو و امیر مبارزالدین  بیندر جنگی که  ولی نهایتاً

  (.21همان، ص) دکشته ش

ثبت گردیده  181دهد آن وقایع در سال گونه که تاریخ متن شعر نشان میهمان

از آن ها  بعد و سال 193است و وقایع ذکر شده در تاریخ آل مظفر مربوط به سال 

 دو ۀشمار ۀنوشتسنگ  اماتومنوجان به  و یت هرمز وبه این حمال   پس است؛
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بررسی و پژوهش  .ق.هه 181حوادث قبل از سال  دربارۀ باید ،از این رو ؛نداردارتباطی 

  (3).کرد

زمان با هم ،است هکرده نقل از منابعی که ذکر و ب (121-128 صص) اشپولرنظر بنابر 

کرد که در شاه در هرمز سلطنت میشاه از داندان تورانجهان ،موول به ایران ۀحمل

د توانست شدمو  جهانشاه که جانشین و  ، الدینمیرشهاب. جنگ با موو ن کشته شد

ولی  ،جانشین او شد ،الدینوزیر شهاب ،پس از او رئیس شهریار. موو ن را شکست دهد

کیش بود  ۀجزیر الدین که حاکمه و داماد میرشهاببرادرزاد ،الدیندر جنگ با سیف

سپس قلمرو دود . دست یافت دودبر میراث پدران  الدینسیف ،بدین ترتیب. کشته شد

-به ارث گذاشت و پس از او برادرزاده ،الدین مامدبن دیسیشهاب ،ا را برا  برادرزاده

 هرمز ،به سلطنت رسید که در زمان این پادشاه ،بن حامد لدین ماموداامیر رکن ،ا 

 . ها  فراوانی دست یافتبه پیشرفت (کهنه)

الدین که در پسران رکنیکی از  ،5الدین نصر امیر سیف  ،بعد ها یناآرام در پی

کشته شد و  .ق.هه 335دو تن از برادرانش در سال کرد، به دست می هرمز حکومت

غالم و مارم  ،امیر بهاءالدین ایاز او را نیزد که شجانشین و   ،الدین دومرکن ،برادر 

. بیرون راند از هرمز .ق.هه 355، در سال ۀ قلها نطقدار حکومت مدهدهو  15نصر 

 با کمک فرمانروا  کرمان ایاز را متوار  کردند، ،الدین دوماگرچه دو تن از برادران رکن

و به نام  تسییر کند را هرمزدوباره و  شودالدین دوم چیره ایاز به زود  توانست بر رکن

الطیبی والی  الدین ابراهیم بن مامدفرزند جمال ،11ملک معظم فیرالدین احمد الطیبی

 . کندضرب و حامی دود دطبه بیواند و سکه  15کیش

د که فرماندهی مأمور شحمله به هرمز برا  سپاهی از موو ن . ق.هه 353در سال 

د و کرقرارداد  نظر موو ن را تأمین  دقدایاز با . دهده گرفت رالدین دوم بآن را رکن

الدین پس از مدتی سرگردانی در دود فرمانروا باقی ماند و رکن ،بدون هیچ بردورد 

 . سیرجان درگذشت

قر قشم مست ۀدر جزیر ،به جنوب شرقی ایران یسپاهیان جوتای یور  ۀدر نتیجایاز 

 ن از ادیگر را به وساطت یکی از روحانی ۀو چند جزیر جرون ۀد و توانست جزیرش

به  «هرمز»رون شهر  به نام ج ۀاو در جزیر. 18ک کیش بیردلم ،یالدین الطیبجمال

او تا . کردنظار  می فارستجار  سراسر دلیج رو از آنجا ب یادبود هرمز قدیم بنا کرد

ی از داک ایران دربستان و بیش ۀجزیرز شبهها  بزرگی ابر بیش .ق.هه 111سال 
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    ام درگذشت و گروهی در این هنگ اوکه  اندبعضی بر این دقیده .ی داشتفرمانروای

همان، ) د تا به حکومت قلها  مشوول شود و در آنجا وفا  یافتاستعفا کر گویندمی

 . (123-122 صص
با فرمانروا  هرمز شد که  ،19الدین دومفرزند رکن ،شاهگردانالدین دزپس از ایاز، 

 نعیم که. کند احتراز 12کوشش فراوان نتوانست از جنگ با نعیم فرمانروا  کیش وجود

 والی شیراز ،دید، با ملک دزالدینهندوستان در دطر میبا تجار   دررا منافع دود 

و در دومین حمله با حیله  یور  بردبه هرمز  مرتبهدو . ق.هه 119و در سال  دشمتاد 

؛ 119ص ستوده، ) داو را دستگیر کنکشاند و برا به اردوگاه دود  ردانشاهالدین گدزتوانست 

توان در بیت دوم و سوم به این مطلب را میاشاره . (Teixeira, p.171؛ 511 صا ، شبانکاره

 :دکرمشاهده  دوم ۀکتیبّ

 ر غلولی بشهر افتادهشبی بوقت سا

 راز با ظالل جاللهکه شاه درصه شی

 ر ایران زمین بهرموزا لشکده هکشی

 چنانکه دولت شاه جرون گرفت زوال 

درصه شاه »در این هنگام یابیم که از بررسی تاو   تارییی این دوران درمی

 .ردانشاه بوده باشدالدین گدز «شاه جرون»زالدین الطیبی و بایستی ملک دمی «شیراز

الدین غیاثشاهنشاه ملقب به  ردانشاه،گالدین دزدر پی حوادث هرمز و دستگیر شدن 

 ه شدبرگزید به فرمانروایی( بی سلطانبی)دود  ۀاز طرف دم ،و همسر  ۀبرادرزاد ،دینار

، طور اتفاقی از اسار  نجا  یافت و به هرمز برگشته از پنج ماه ب ردانشاه پسو چون گ

 ،بگریزد سواحل هرموزا رو گردید و در آغاز ناگزیر شد که به بهالدین روومت غیاثابا مق

 افراد  این حادثه را احتما . 13دالدین را به مکران فرار  دهتوانست غیاث سپسولی 

 :11اندگرییته به مکران اند که از آن حمال نقل کرده

 انهع دوکهر بموضهه ساغهقلع ا هپب

 در آمدیم که او هست بهترین جبال

ا  کوهستانی بوده که از ناحیه «موضع دوکان»آید که از فاوا  شعر بر می چنان

توصیف شده  «بهترین جبال»به ا  که به گونهاست،  ها  داصی بردوردار بودهگییژو

ترین ویژگی مهمیابیم که درمی، هانوشتهمیدانی اطراف این سنگها  در بررسی. است
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وجود نقاطی است که در ارتفادا  واقع شده و دسترسی به آنها بسی دشوار  این ناحیه

 . است

امروزه . دشیافت ن «دوکانموضع »و  «قلعه ساغر» ذکر  ازدر منابع این دوره 

. در هفتاد کیلومتر  شمال شرق شاهوگت وجود دارد «داروکان»به نام روستایی 

در با   کوه . شده استاحتما  در گذشته به تمام این حوزه دوکان یا داروکان گفته می

 ۀقلع» تواندو می استاستاکاما  دفادی  دهندۀنشاند که ششاهوگت آثار  یافت 

این  .اندبه این مکان آمده و پناه گرفته شادر، نویسنده و افراد همراه آنها کهباشد  «ساغر

تر گسترده یچون در مقیاس ؛بایستی بیشتر کاربرد مالی داشته باشداسامی می

  .است ناشنادته باقی مانده

بعد از . 13در این سال درگذشت در هرمز سلطنت کرد و .ق.هه 113تا سال  ردانشاهگ

و توانست  قدر  را در دست گرفت ،شاهمبارزالدین بهرام ،ترین فرزند او بزرگ

داک  در در دارج از جزیره و را که الدین دجم شاهنظامو تهمتن  الدینش قطبانبرادر

که از دریاسا ر  دزل شده الدین یوسف اما شهاب ؛شکست دهد، نداستقرار داشتان رای

مبارزالدین سپس  الدین یوسفشهاب .آورد یرونتیت سلطنت را از چنگش بوتاج ،بود

به  شاه از در صل  درآمده بودبا بهرام هاکه بعد را شاهالدین دجمنظامو  شاهبهرام

 .15گشته بود، کشتکه از مکران بر دینار الدینغیاث سعایت

پس از  ،و از مقتدرترین ملوک هرمز ردانشاهپسر ملک دزالدین گ ،تهمتنالدین قطب

کشتن او و  و دستور یوسف را دستگیر کرد از قلها  به هرمز بازگشت، سالچندین

و جانشین  جویی به کیش حمله کردرا  انتقامب ،او پس از ده سال. صادر کردیارانش را 

بر  تقریباً و . دشو جزایر بارین را نیز متصرف  کردالدین را دستگیر نعیم، ملک غیاث

اشپولر، ) درگذشت .ق.هه 191که در سال  سلط داشت تا اینسراسر دلیج فارس ت

 55.(121ص

 :است در مورد منوجان نیز که از این حمال  آسیب دیده
 اهپاد که واقع شد از قدوم سهی فسهبس

 الیصوص منوجان که بد دفینه مالدلی

برد که هنگام یزد  از هفت قلعه نام می دلیالدین شرفکرد که  یادآور باید  

 ،پایان قرن هشتم در به شهرها  ساحلی در نزدیکی هرمز کهنه امیر تیمور ۀحمل

 ۀمیناء در هرمز کهنه، قلع ۀقلع: ند ازاهفت قلعه دبار  این. سوزانده شدندتسییر و 
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   تازیان  ۀتوزک و قلع ۀقلعمنوجان،  ۀحصار شامل، قلع کشکک، ۀتنگ زیدان، قلع

که از متعلقا  نیز منوجان  ۀقلعرسد بدیهی به نظر میاین بنابر ؛(83ص نژاد،دوض)

نصیب هایی بیچنین یور ، از (95ص، همان)است ه آمدامیرنشین هرمز به حساب می

 .نمانده باشد

 

 نتیجه. 1

 181به تاریخ  ومد ۀو کتیب .ق.هه 111یعنی سال  ،و تاریخ آناول  ۀبا توجه به متن کتیب

ها نوشتهنگمطابق متن ستوان رویداد حمله به هرمز، جرون و منوجان را می .ق.هه

گزار  یور   اول ۀمتن کتیب. دانست. ق.هحدود اوادر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ه

ه شدنقر  111موو ن جوتایی به هرمز است که در سال  ۀیعنی حمل ،.ق.هه 355سال 

 .ق.هه 119در سال  ،والی شیراز ،زالدیندر اتااد با ملک د ،فرمانروا  کیش ،نعیم. است

که  .ق.هه 181تاریخ  .است آمدهدر منابع تارییی که شرح آن بار به هرمز یور  برد ود

 119به سال  مربوط به وقایعی است کهاست، به آن اشاره شده  دوم ۀنوشتدر سنگ

  منوجان به دنوان یکی از توابع ثروتمند هرمز نیز  ها ویرانی. است اتفاق افتاده

پناه برده و در مکران که به شاهوگت  کسانی. رسیده استبه نظر میناپذیر اجتناب

باید فراریانی باشند که از یور  موو ن می فراوان احتمالبه  ،اندرا کنده نیست ۀکتیب

 احتمالبه  ،انددهکرنقر دوم را  ۀنوشتکه سنگ نیز کسانی. اندجوتایی به دوکان پناه برده

 استاکاماتی ۀبازماند .اندبودهمرتبط  ردانشاههمسر گ ۀبرادرزاد ،دینار الدینغیاثبا قو  

 ۀنوشتاست که بر اساس سنگ ساغر ۀهمان قلعبقایا   د،شومشاهده می شاهوگت که در

 .ده استشواقع  ،دوکان کوهستانی ۀمنطقدر  دو ۀشمار

 

 سپاسگزاری. 6

 ، صنایع دستی و گردشگر میراث فرهنگی ادارۀیس ئر ،امیر دیرالنساء دانم از 

میدانی نگارندگان را ها  بررسیجریان در که  هو امین بلید امیر مجید  و از نیکشهر

 زم است از دکتر مامددلی زهرازاده . کنیممیگزار  اند، صمیمانه سپاسهیار  رساند

و باقر وثوقی از دکتر مامد همچنین. کنیماند، تشکر ویرایش کردهکه متن مقاله را 

 . دشوشان قدردانی میهایپور برا  پیشنهاددکتر ماسن مرسل
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 نوشتپی. 1

که در زمان پهلو  است نام اصلی و قدیمی این شهر بوده  ،«گهتر و بهتر»به معنی  «گه» -1

 . توییر یافت «نیکشهر»اول به 

به  «شاهو»یکی  :اسم مرکب است که از دو بیش تشکیل شده است «شاهوگت» ۀواژ -5

 « »که در بلوچی با  «گت»دیگر  که در بلوچی اسم داص است و  «شاه کوچک، شاهک»معنا  

پناهگاه، جا  ماصور و غیر قابل دبور و دور از دسترس، »شود و به معنی تلفظ می «gaţ»برگشته 

ترنر . آریایی باشدوها  هندا  از زبانواژهبایستی واممیگت  .است «العبورصعب ۀدار یا تنگگُ

(Turner:1985) ۀواژ 8533ۀ واژذیل "gaḍḍh"  ۀ از واژ «قلعه»را به معنی"*gaḍha-"  هند و

مردم  و هنگامی کهاست بلوچستان بسیار بوده جنوب ها در از این گونه گت .کندآریایی ذکر می

اند و با امکاناتی که برا  دود بردهها پناه میبه این مکان ،اندگرفتهمورد یور  و هجوم قرار می

گران اند به زندگی ادامه دهند و از گزند یور توانستهها  طو نی میاند برا  مد کردهفراهم می

 یا پیشوند توان به استاکاما  دفادی ذیل اشاره نمود که دارا  پسوندبرا  نمونه می. مصون بمانند

نیز از  (Teixeira, p:156)تشیرا . بلوچ گت، پیروز گت، گت بن و داتون گت: هستند «گت»

 . بردنام می( دور میناب /بندر ابراهیم)در اطراف میناب  (fortress of Gat) «گت»ا  به نام قلعه

  .بار مجتث مثمن میبون ماذوف -8

. داردنیاز و به پژوهش بیشتر  استتوجه در آن دوره قابل «ایران زمین»کاربرد اصطالح  -9

ها  مالی متعدد  به موردنظر حکومت ۀدارد که در دوراشاره شواهد تارییی در ایران به آن 

ندارد، مفهوم ا  اشاره هر چند این وضعیت به نظام سیاسی یکپارچه. اندصور  متقارن وجود داشته

در ضمیر مردمانی  «شهر ایران» ۀندیشایران زمین آشکارا گواهی بر وجود آگاهی تارییی از تداوم ا

 . اندکردهدارد که در چارچوب جورافیایی ایران زندگی می

اصل حدیث به . حدیث در منابع معتبر حدیث به نقل از حضر  مسی  آورده شده استاین  -2

إنّما الدنیا قَنطَرهٌ، : آمده است( 1125 ۀجلد چهارم، صفا)این صور  در کتاب میزان الاکمه 

 . دبُرُوها و  تَعمُروهافا

به آن را ( 115ص )ستوده ولی  گوید،سینی نمیاین واقعه از تاریخ ( 21و  25صص)کتبی  -3

 . کندالدین ذکر میحکومت ملک قطب ۀدوردر و . ق.هه 193سال 

گذرد و منوجان نیز از توابع و راه سواحل هرمز به کرمان از منوجان و کهنوج و جیرفت می -1

بیت چهارم )بر منوجان  ه ویژهدرابی و فساد  که ب ،این؛ بنابرشده استهرمز ماسوب میقال  

 . یکی از این گونه حمال  باشد ۀتواند نتیجمی است، وارد شده( نوشتۀ دومسنگ شعر

الدین مامود شاه اینجو در زمان سلطان ابوسعید حاکم شیراز شرف. ق.هه 181در سال  -3

 . ایلیانی بوده است
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 ،الدین مامود ابتدا پسر رکن زگوید که پس امی( 513ص)ا نساب ا  در مجمعشبانکاره -5

الدین نصر  آمد که از به جا  او نشست و پس از او مملکت بر برادر او سیف ،الدین تهمتنقطب

 . بی بانصر بودبی

ین مسعود ذکر الدبهاءالدین ایاز را یکی از غالمان زوجِۀ رکن( 953ص )اقبال آشتیانی  -15

الدین مامود قلهاتی یعنی رکن ،الدین مسعوداو را غالم پدر رکن ،آراءمؤلف تاریخ جهان. کندمی

 .داندالدین نصر  میا نساب او را غالم سیفمؤلف مجمع( 513ص )ا  شبانکاره .داندمی

 . کندا سالم ذکر میملک فیرالدین احمد را برادر ملک( 953ص )اقبال آشتیانی  -11

براً و باراً به مبلغ یک هزار تومان به مد  چهار  ق،.هه 355فارس را گییاتودان از سال  -15

ا سالم الدین ابراهیم بن مامد طیبی مقاطعه داد و او را به لقب ملکا سالم جمالسال به شیخ

 (.951 ، صآشتیانی)د کرشیراز  ۀروان وملقب 

جزیره جرون را از نعیم ملک کیش دریدار   ایاز ارد کهاشاره به این د( 251ص)اقتدار   -18

 . کرده است

از را دزالدین گردانشاه  ،التواریخ معینی نطنز به نقل از منتیب( 118ص)ستوده  -19

نیز ( 511صا ، شبانکاره)ا نساب در مجمع. داندالدین مامود بن دیسی میفرزندان ملک شهاب

 . چنین آمده است

 (. 155صستوده، )ک کیش دریده بود لم ،هرمز را قبال از نعیم ۀایاز جزیربهاءالدین  -12

الدین به فرار ملک غیاث (Teixeira, p:171) از میان تمام منابع موجود، تنها تشیرا -13

 از سو از دفو او ( 138 ص)به نقل از کاشانی ( 133 ص)وثوقی . کنددینار به مکران اشاره می

 .مکران به دنوان حاکم یاد کرده است شاه و ادزامش بهگردان

. نظر کردالدین دینار در این مال اظهاراثحضور غی بارۀتوان با اطمینان درالبته نمی -11

ز، تواند هرممی «چو این دبر به و یت رسید در سادت»است مالی نیز که دبر به آن رسیده 

 . باشد هدر مناطق مورد مناقش منوجان و یا هر مکان دیگر 

 155تاریخ وفا  او را ( 511ص)ا  ا نساب شبانکارهبه نقل از مجمع( 119ص)ستوده  -13

 . کندذکر میق .هه

آورد و حتی در شاه حرفی به میان نمیالدین دجماز کشته شدن نظام( ص119)ستوده  -15

فارسی کتاب او از این  ۀگزار  اشپولر یا ترجم .جا  دیگر  از دستگیر  او هم سینی نیست

شاه در این ترجمه به نقل از تشیرا آمده است که مبارزالدین بهرام. استواقعه بسیار میدو  

الدین یوسف، امیرالبار، الدین را در داک ایران دستگیر کند، اما شهابتوانست برادر  شاه قطب

الدین را او و قطب ،شته بودالدین دینار که از مکران برگغیاث ۀپس از غصب تاج و تیت به توصی

دوانی ندارد و به روشنی به کشته شدن با این ترجمه هم( p:172 ,1902)اما روایت تشیرا . کشت

ست این یک ا ممکن ،دارد، البتهاشاره شاه الدین دجمشاه، مادر  و برادر  نظاممبارزالدین بهرام

. کندیز مطلبی مشابه با تشیرا ذکر مین( 258ص)اقتدار  . به فارسی باشد ۀاشتباه چاپی در ترجم



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

 

 
 

شاه ذکر شده الدین گردانشاه، غیاثفارسیِ اشپولر به جا  دزالدین گردان ۀدر ضمن، در ترجم

 (.  123 صاشپولر، )است 

را با مبارزالدین ( الدین تهمتنقطب)نسبت تهمتن ( 121-123 صص)گزار  اشپولر  -55

کند که آیا او برادر دیگر آنها بوده یا نسبت دیگر  با آنها الدین مشیص نمیشاه و شاه قطببهرام

الدین یوسف حرفی به میان الدین دجم شاه به دست شهابشدن نظاماو حتی از کشته ؟داشته است

و یا به  کندبه قلها  تبعید می. ق.هه 192در سال را تهمتن الدین نویسد که نظامآورد و مینمی

، ص 1ج ،ابن بطوطه)د کنمسموم میاو را الدین یکی از زنانش روایت ابن بطوطه به تاریک قطب

883.)   
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