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مقدمه 
هویت ملی كه تركیبی است از دو واژه هویت و ملیت، عبارت از یک سازه ی اجتماعی است كه وجود آن 
در دل و گوهره ی جامعه حضور دارد و تعریفی است از انسان در متن جامعه ؛ هویت ملی به صورت مطلق 
وجود ندارد بلکه سیال، ذهنی و نسبی است و مجموعه ای از عناصر از قبیل زبان، سرزمین، دین و سنت و 

ارزش های اجتماعی مشترك و وابسته ی به آن ها شکل دهنده ی هویت ملی اند. 
همه ی مؤلفه های هویتی به نوبه ی خود مهم و اثرگذارند و در مواقع مقتضی كارآمدی خود را نشان  می 
دهند. برخی از این مؤلفه ها عینی و ملموس اند مانند جغرافیا و آب و خاك )وطن، سرزمین( و برخی نیز 
ذهنی و برخی هم از دل هویت های عینی بیرون می آیند مانند زبان كه در كالبد فرهنگ و ادبیات مکتوب 
هر ملتی تجسم یافته و به حیات و پیوستگی خود ادامه می دهد و روان و خاطرات جمعی هر ملتی را با خود 

حمل كرده و به آن تداوم می بخشد. 
منظومه ی جنگ نامه كشم، یکی از این میراث های ادبی است كه روایت پیروزی ایرانیان بر متجاوزان 
پرتغالی را، بازبانی ساده و حماسی بیان نموده و امکان بازنمایی مؤلفه های هویتی و تمایزمیان)خود( و 

)دیگری( را در آن زمان به سادگی بیان نموده است. 
پرسش این گزاره این است كه در جهان پرشتاب كنونی با یک تمدن و چند فرهنگ و عصر جهانی شدن، 

انقالب های الکترونیکی، اطالعاتی و تکنولوژیکی، پردازش به موضوع هویت ملی چه ضرورتی دارد ؟ 
برای پا نهادن بر این جهان و تعامل و وارد شدن به فرهنگ جهانی، قبل از هر چیز داشتن تعریفی از خود 
و كیستی و چیستی خود، اولین قدم نه تنها در خصوص ایفای نقش در جهان و ایستادن در جای گاه خود 
بلکه، از الزامات انسان بودن و ورود به مجموعه ی بشری است )رجایی، 1384 : 48-40(. انسان از ابتدای دست 
یافتن به آگاهی و كشف فضا و روابط زمان و مکان و پدیدار شدن جهان به معنی تمامیت هر چیز بر او، از 
چند و چون خود پرسیده است و خواهد پرسید و این گفتمان كه همه جا هم راه اوست نه تنها نا به هنگام 
و نامناسب دنیای فرامدرن نیست بلکه، هر جامعه ی پویایی با داشتن هویت استوار و جامع و مستقل، بهتر 
و با اعتماد به نفس بیشتری می تواند در این جهان موزاییکی و چهل تکه و چند ساحتی، بازیگری و نقش 
آفرینی كند، بنا بر همین ضرورت است كه گفتمان هویت ملی در دهه های اخیر، با همه ی ضعف های 
نظری و ساختاری خود، در ایران تطور یافته و شاخه ای فرعی با عنوان جامعه شناسی هویت، ادبیات قابل 
توجهی را به خود اختصاص داده و حجم زیادی از پژوهش های سیاسی – اجتماعی را از آِن خود نموده است.

 عالوه بر پرسش و پاسخ فوق كه گواهی برضرورت انجام آن است این مقاله در پی پاسخ گویی به 
این منظومه  به گونه ای كه در  آیا حضور هویت ملی  این كه  ازجمله  نیز می باشد  پرسش های دیگری 
منعکس گردیده، متأثر از سیاست هویت سازی حکام صفویه بوده یا ماندگانی دیرینه ی استعمارگران پرتغالی 
و برخوردهای تبعیض آمیز و غیرانسانی آن ها موجب شکل گیری هویت »غیر« برای مقابله با آن ها شده 
است؟ چگونه هویت ملی ایرانی با توجه به تفاوت های هویتی رزمندگان و اهالی بومی كه تركیبی از اقوام 
كرد، لر، بلوچ، ترك، عرب و فارس و بومیان منطقه، با اعتقادات مذهبی شیعه و سنی بوده اند، جمع هم بسته 
و متحدی را ایجاد نموده و موجب كارآمدی و شکست دشمن شده است؟ باتوجه به بحران هویتی كه در 
اثر فروپاشی پادشاهی هرمز در منطقه ایجاد شده بود و بیش ازیک قرن تداوم داشته است كدام یک از 
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عناصرهویتی در شکل دادن به هویت نوین اهالی منطقه نقش كاراتری داشته و دراین منظومه به چه شکلی 
نمایان شده است؟ 

متن مورد بررسی و ثابت این پژوهش، منظومه ی جنگ نامه ی كشم است كه به همراه جرون نامه 
در سال 1384 از سوی مركز پژوهشی میراث مکتوب منتشر گردید. مصححین و محققین این كتاب، به 
خوبی آن را پیراسته و گرد و غبار آن را زدوده و ارزش های تاریخی و ویژگی های ادبی آن را مورد تحقیق 
و تفحص قرار داده اند اما از آن پس تا كنون هیچ گونه تحقیق مستقل دیگری در زمینه ی این اثر منتشر 
نشده است و این مقاله با محوریت آن اثر و به كارگیری و نمایش متغیر شناور هویت ملی برای نخستین 
بار است كه انجام می شود. چنین به نظر می رسد كه در زمان سرایش منظومه، قالب بندی سازه ی هویت 
ملی – ایرانی و تمایز "خود" و "غیر خود" به شکل "هویت دینی" بروز یافته و سایر هویت ها را تحت الشعاع 
قرار داده است. برای پیش بردن این فرضیه و رسیدن به نتایج حاصله، با توجه به پیچیدگی، سیال بودن و 
ذهنی بودن این سازه از روش تحلیل محتوا، به درون متن رخنه كرده و هم چون رودی كه در بستر خود، 
در زمان و مکان جاری است مورد كاوش قرار گرفته است. با پذیرش این كه كم تر پژوهش ادبی ای هست 

كه بتواند تمامی محتوای آن اثر را بکاود و همه ابعاد آن را باز نماید. 
برای رسیدن به این هدف، ابتدا به تشریح ثابت مورد بررسی یعنی منظومه ی جنگ نامه ی كشم، سپس، 
تعریف هویت ملی و برداشت خاصی كه از آن داریم و هویت ایرانی نامیده می شود پرداخته خواهد شد. 
بدنه ی اصلی این نوشتار، كشف عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده ی هویت ملی – ایرانی با متن كاوی 
و تحلیل آن ها است ؛ زمینه ی پیدایش این مثنوی و نتیجه گیری از این بررسی، از پاره های دیگر این 

پژوهش است. 

جنگ نامه ی كشم 
این اثر چنان كه در مقدمه ی كتاب، با توضیح و تفسیر مفصل بیان شده است، حماسه ای است كوتاه 
در قالب مثنوی و سروده ی شاعری است ناشناس كه براساس شواهد و لحن سرایش اثر، از اهالی بومی 
منطقه است؛ تنها نسخه ی دست نویس جنگ نامه، در كتاب خانه ی واتیکان نگهداری می شود؛ این اثر 
را برای نخستین بار لوئیگی بونلی )Luigi Bonelli( در سال 1890 در نشریه ماه آوریل فرهنگستان 
لینچی)Linci( چاپ كرده و صفا نیز در كتاب حماسه سرایی در ایران ضمن معرفی و توضیحات عالمانه ی 
خود، به پیروی از بونلی سراینده آن را قدری كه جرون نامه را سروده است، معرفی كرده است )صفا، 1374 : 
579-581( در حالی كه لحن سرایش این دو منظومه با هم متفاوت بوده و بر اساس تحقیق مصححین كتاب 
و به دلیل وجود عناصر بومی و جنوبی و هنجارهای گویشی سراینده، وی شاعری ناشناس و از اهالی بومی 
منطقه می باشد. جنگ نامه ی كشم به احتمال زیاد، در سال 1032 هـ )1622 میالدی( هم زمان با، باز پس 
گیری جزیره ی قشم و آزاد سازی جزیره هرمز از اشغال گران پرتغالی سروده شده ولی شاعر فقط روایت 
فتح قلعه قشم را به نظم در آورده است. منظومه مشتمل بر 263 بیت بوده و سروده ای عامیانه و بدون پیرایه 
های ادبی و حواشی و رعایت سنت های ادبی زمان خود، خلق شده است، چنین به نظر می رسد كه شاعر 
خود شاهد و ناظر وقایع بوده و یا روایت شاهد عینی دیگری را باز می گوید چنان كه در میانه ی مثنوی 
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عنوان می كند : 
 روایت كند راوی هوشیار چه یک مرد جنگی و چه یک هزار )1( 

و یا :
شنیدم كه یک روز وقت زوال فرنـــــــــــگان شوم سگ بدسگال

  زمان، مکان، شخصیت ها و صحنه پردازی شاعر هر چند كه پی رنگ و طرحی حقیر و غیرحرفه ای 
دارد، دقیق و مستند است و چنان كه عنوان گردیده، با سایر منابع تاریخی و سفرنامه ها و اسناد پرتغالی 

هامطابقت می كند. 
 خالصه ی روایت منظومه چنین است كه، مقامات پرتغالی مستقر در جزیره ی گوای هند كه مقر 
نایب السلطنه ی آن ها بوده است، روی فریرا )Roy Feriera(، فرمانده ی نظامی خود را برای استحکام 
موقعیت نظامی و تأمین آب آشامیدنی پرتغالی های مستقر در جزیره ی هرمز به جزیره ی قشم اعزام می 
كنند حاكم الر كه در آن زمان این جزیره در قلم رو فرمانروایی او بوده است برای جلوگیری و ممانعت از 
این عمل، با پرتغالی ها درگیر می شود ولی به دلیل برتری ناوگان دریایی و سالح های آتشین و توپ خانه 

ی قدرتمند پرتغالی ها شکست می خورد : 
بناگاه آن كافر بد نهادشکسِت سپاِه مسلمان بداد

خبر این درگیری و شکست به گوش امام قلی خان والی فارس می رسد؛ او سردار خود "شاه قلی بیگ " 
را مأمور سركوبی پرتغالی ها می كند؛ این سردار به كمک سپاهی كه گردآوری نموده و اهالی بومی منطقه 

به جزیره ی قشم وارد می شود : 
روان كرد آن لشکری بی شمار زترك و لر و كرد و از جمع یار

 پس از چندین روز جنگ و درگیری، جزیره ی قشم به دست نیروهای ایرانی فتح می شود. این پیروزی 
روحیه سپاهیان ایرانی را باال می برد و مقدمات فتح هرمز و اخراج اشغال گران پرتغالی از سرتاسر خلیج 

فارس را در چند ماه بعد به دنبال دارد. )2( 
در این بومی سروده، انزجار عمومی و بیزاری از عمل كرد اشغال گران پرتغالی كه حضور آن ها بیش از 
یکصد و شانزده سال به طول انجامید، موج می زند و به سخنی، این منظومه چونان نمایشگاهی ست كه به 

شکلی شفاف می توان یکایک مؤلفه های هویتی را از درون آن بیرون كشید. 
هویت ملی به دلیل پیدایش مکتب های مختلف در حوزه ی علوم انسانی و فراگیری این حوزه، هویت ملی 
قلمرو های مفهومی متفاوت و متعددی پیدا نموده است ؛ این اصطالح تركیبی است از دو واژه ی هویت و 
ملیت؛ ساده ترین تعریف هویت را می توان نوعی "آگاهی" از خویشتن دانست كه از اعماق و ریشه ها گفت 
و گو می كند و هم چون شناسنامه ای است كه )ما( را از )دیگران( جدا و متمایز می كند ؛ بنابراین، دو عنصر 

)خود( و )غیرخود(، هسته ی نخستین این سازه ی اجتماعی را تشکیل می دهند. 
پرچم دار نظریه ی هویت را جرج هربرت مید دانسته اند كه فرآیند دست یابی فرد به احساس و برداشتی 
كامل از خویشتن را بررسی كرده است. به نظر او تصویری كه فرد از خود می سازد و احساسی كه نسبت به 

خود پیدا می كند، بازتاب نگرشی است كه دیگران به او دارند )گل محمدی، 1386 : 223(.
نخستین و ساده ترین تعریف از ملت را نیز آدام اسمیت ارائه نموده است و آن را عبارت از جمعیتی انسانی 
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دانسته كه دارای سرزمین، تاریخ، زبان، خاطرات جمعی، حقوق و وظایفی مشترك باشند )امینیان، 1386 : 35(.  
اما هویت ملی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده ی سیاسی – اجتماعی، نوزاد عصر جدید است كه ابتدا 
در اروپا، پس از انقالب صنعتی و عصر روشنگری و سپس از اواخر قرن نوزدهم به شرق و سرزمین های 

دیگر راه یافت )جفرودی، 1388 : 11-17(.
عناصر تشکیل دهنده ی هویت ملی به دو گروه عینی )سرزمین( و ذهنی )فرهنگ( تقسیم می شوند ولی 
عنصر "آگاهی "، نقش كلیدی را در آن ایفا كرده و سایر سازه ها را كه افراد به آن تعلق خاطر پیدا می كنند 

مانند هویت های دینی، مذهبی، صنفی، طبقاتی و قومی را با یکدیگر پیوند می زند. 
هویت و ملّیت كه هر دو از مقوالت علوم انسانی بوده و مورد توجه رشته های مختلف این حوزه است، 
مفهومی چند بعدی دارد ؛ هویت جمعی كه باالترین سطح آن هویت ملی در هر كشوری است، مفهومی 
سیال و دگرگون شونده دارد و برخالف برخی از باورها، ازلی و ابدی نیست و ثابت و دست نخورده باقی نمی 

ماند بلکه همواره در حال شدن، بازسازی و تغییر است. 
با توجه به مطالب فوق، عده ای نیز بر این باورند كه موضوع هویت و ملّیت، امری ساختگی و دست مایه ی 
صاحبان قدرت بوده و ابعاد و مرزبندی نامعین داشته و ذهنی و غیرقابل مشاهده است و نمی تواند مبنای 
بحث های علمی و پژوهشی واقع شود. این نگرش هر چند كه می تواند درباره ی پاره ای از ملت های تازه 
استقالل یافته و نو پا تا حدودی مصداق داشته باشد، در خصوص جوامع كهن سالی مانند ایران، مصر، چین 
و فرانسه و چند كشور دیگر كه گذشته ای دیرپا دارند، وضعیت به گونه ی دیگری است. تقریباً بیشتر نظریه 
پردازان و از جمله و.ب.فیشر در تاریخ كمبریج، بر این باورند كه : »برخی از مناطق جهان به سبب وابسته 
بودن به انگاره های فرهنگی خاص از دیگر مناطق جهان متمایزاند ؛ این مناطق به سبب دارا بودن خصایل 
متمایز و پر توان، چنان موجودیت خاصی پیدا می كنند كه می توانند طی قرون متمادی به حیات خود ادامه 
دهند و در میان ملل جهان به سهولت قابل شناسایی باشند.... ایران همواره دارای فرهنگ و سنن تاریخی 
مشخص بوده است كه در سرزمین معینی به نام )ایران زمین( در قرون متمادی به موجودیت متمایز خود 
ادامه داده است. از این رو نمی توان ایران را جزء كوچک تری از یک واحد بزرگ فرهنگی به شمار آورد بلکه 
باید به عنوان واحد هم بسته ای در نظر آورد كه نه تنها همواره دارای نهادهای تاریخی و فرهنگی خاص 

بوده است، بلکه در فرهنگ های دیگر نیز تأثیر گذاشته است« )فیشر،1384 : 781-812(.

هویت ملی – ایرانی 
»ایرانیان پیش از قرار گرفتن در گردونه ی مدنیت جدید اروپا، صاحب صورت های متعدد و مختلف هویت 
جمعی بودند ؛ وجود اشکال گوناگون هویت جمعی، ریشه در ساختار موازییکی جامعه ایران و روابط تعارض 
آمیز قطعات موزاییک های اجتماعی و ساختار پراكنده ی قدرت سیاسی این سرزمین با یک دیگر داشت« 
)اكبری، 1384: 285(. بیشتر اندیشمندان علوم انسانی و تاریخ نویسان، ورود مفهوم هویت ایرانی را در قرن سوم 
میالدی، از سوی پادشاهان ساسانی در تاریخ ایران كه شباهت های زیادی با مفهوم هویت ملی در عصر 
جدید است و به معنای یک پارچگی سیاسی، قومی، دینی، زبانی و مکانی است پذیرفته اند 3 )اشرف، 1386 : 

.)136
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اصطالح تاریخی هویت ایرانی كه در دوران ساسانیان ابداع شده بود، در دوران اسالمی نیز با فراز و 
نشیب های فراوان، پشتوانه ی فکری خیزش های قومی و نهضت های ایرانی مانند شعوبی گری و سایر 
جنبش های فکری و اجتماعی دیگر شد و كمابیش پایدار ماند و در عصر صفوی تولدی دوباره یافت و در 
نهایت در انقالب مشروطه به صورت هویت ملی ایرانیان متجلی گردید. با این همه بررسی های تاریخی 
این موضوع نشان می دهد كه هویت های قومی، زبانی و دینی در ایران هیچ گاه یکسره از بین نرفتند بلکه 
گفتمان های آن در سلسله مراتب هویتی جامعه، آرایش و جایگاه متفاوتی پیدا كرده، تداوم یافته و از موقعیت 

های خاصی برخوردار شده اند. 
موضوع دیگری كه در ادامه این بررسی اهمیت دارد،توجه به استفاده از ظرفیت ها و میراث نیرومند هویت 
دینی به صورت عام است كه هویت ملی- ایرانی در بسیاری جنبه ها از آن بهره جسته و با استفاده از ادبیات 
دینی و كاربرد واژگان خاص مذهبی ایرانی )تشیع( برای مقابله با مهاجمان به ویژه، در دوره ی مورد بررسی 
)صفویه( است كه هم تراز و هم سان با گفتمان هویت ملی به كار گرفته شده است ؛ با این حساب و از این 
پس مفهوم متغیری كه ابزار كار مقاله حاضر است، همان تعاریفی است كه از هویت ملی – ایرانی فهمیده 

می شود. 

واكاوی عناصر هویتی در منظومه جنگ نامه ی كشم
1- زمینه 

قرن های هشتم و نهم هجری در ایران دوران زوال حکومت مركزی و شکل گیری حکومت های منطقه 
ای است به طوری كه فقط در مناطق جنوبی ایران، اتابکان فارس، كرمان، لرستان، ملوك هرمز، ملوك 

الرستان، آل اینجو و آل مظفر شکل گرفت )وثوقی، 1384 : 251(.
به دنبال افول بنادر و جزایر آباد و فعال جنوبی مانند سیراف، كیش و صحار )بندری در عمان ساحلی كه 
در آن تاریخ زیر سلطه ی پادشاهان هرمز بود( بندر هرمز گوی رقابت را از سایر مناطق ربود و با هشیاری و 
واقع گرایی پادشاهان خود و درایت مشاوران و وزیران آن ها، این جزیره، كانون داد و ستد و تجارت جهانی 
شده و از رونق و اعتبار بین المللی فوق العاده ای برخوردار گردید و به صورت مهم ترین مركز تجارت شرق 

و غرب جهان ظاهر شد. 
جنگ های ایران با عثمانی و ازبک ها و سایر همسایگان و مسایل داخلی ایران در كنار حوادث جهانی از 
قبیل شکل گیری و رشد بوژوازی اروپا و سیاست های توسعه طلبانه آن ها در آن زمان سرانجام منجر به 
تسخیر جزیره پرآوازه ی هرمز كه میلتون شاعر انگلیسی در بهشت گمشده، ثروت افسانه ای پادشاهان آن 
را ستوده و در زبانزدهای آن روزگار به جزیره گنج و نگین خلیج فارس معروف بود انجامید)اقتداری، 1387 

 .)102 :
  آلبوكرك)Albukerk( سردار پرتغالی به دنبال اشغال سایر بنادرشمالی خلیج فارس، ابتدا در سال 1507 
و سرانجام در سال 1515 میالدی رسماً جزیره ی هرمز را تصرف نمود و آن را تحت الحمایه پادشاه پرتغال 
در آورد. این تجاوز به مدت 116 سال به درازا كشید و باالخره در سال 1622 میالدی به فرمان شاه عباس 
و رهبری امام قلی خان و رشادت سردار او، شاه قلی بیگ به كمک اهالی بومی و مردمان دیگر مناطق و 
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سایر سپاهیان و سرداران ایرانی، ابتدا جزیره قشم بازپس گرفته شد و سپس با بهره برداری از اختالفات و 
رقابت های حکومت های پرتغال و انگلیس، موفق به شکست و اخراج پرتغالی ها از منطقه شدند ولی متأسفانه 
جزیره پررونق هرمز با تمام زیرساخت ها و امکانات بندری و تجاری اش به آتش كشیده شد و تخریب گشت 
و این بندر آزاد چند ملیتی كه از پررونق ترین و ثروتمندترین شهرهای ایران در آن روزگار بود، از صحنه 

سیاسی و اقتصادی حذف شد. 
فتح جزیره توسط پرتغالی ها تمامی معادالت تجاری و سیاسی منطقه را به هم ریخت و باعث ایجاد ناامنی 
و هرج و مرج در مسیرهای تجاری ایالت های فارس، الرستان، كرمان شد و خشم و نارضایتی تولید كنندگان 
و صادركنندگان و سوداگران و اهالی بومی منطقه را برانگیخت. اشغالگری، خشونت، بی رحمی، بدرفتاری و 
برخورد تحقیر آمیز پرتغالی ها از همان آغاز، مقاومت و قیام های مردمی را به دنبال آورد. این قیام ها غالبًا 
با هدایت و حمایت صاحبان سرمایه و تجار محلی و بدون پشتیبانی دولت های قدرت مند منطقه صورت 
گرفت ؛ از جمله قیام های مهم از این دست، قیامی است كه با رهبری شرف الدین فالی )قهرمان مبارزه با 

استعمار( سراسر خلیج فارس را در بر گرفت ولی توسط پرتغالی ها سركوب شد )وثوقی، 358:1384(.
قیام ها و نافرمانی ها و مقاومت های مردمی به دلیل برتری نظامی پرتغال و داشتن ناوگان جنگی مجهز 
به توپ خانه و سالح های پیش رفته ی گرم و عدم پشتیبانی داخلی، همواره با شکست نیروهای محلی 
مواجه می شد و غارت بی رحمانه، كوچک داشتن دیگران، زورگیری و باج ستانی نظامیان پرتغالی هم چنان 

ادامه می یافت و آتش خشم و كینه را نیز هم چنان در دل اهالی زنده نگه می داشت. 
چنان كه در شرح سفارت بالتاسار پسوا سفیر جدید پرتغال به دربار ایران در سال 1523 میالدی نقل 
گردیده هنگامی كه او از طریق هرمز برای رفتن به دربار شاه اسماعیل صفوی با همراهان خود وارد شهر 

الر می شود :
 » بالتاسار پسوا مصمم شد كه خود شخصا هدیه را به امیر تقدیم كند. بنابراین سفیربا نظم و آرامش 
كامل – در حالی كه تعدادی گارد مسلح او را هم راهی می كرد – سواره عازم محل سکونت امیر الر شد، 
اما نرسیده به عمارت در خیابانی تنگ مورد هجوم تعدادی از ساكنان الر قرار گرفت. حمله كنندگان با فرود 
آوردن گرز آهنین به سر سفیر، او و تعدادی از پرتغالی ها را سخت مجروح ساختند. ضمنا نه تنها این افراد 
پرتغالی ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بلکه، ساكنان این خیابان نیز از طریق پنجره های خانه هایشان 

به پرتغالی ها با سنگ و نیزه و پیکان حمله كردند « )بیشاب اسمیت،1386 :88(.
2- هویت و غیریت

ایرانیان در گردونه ی تاریخ پر تالطم خویش، لحظه ای غافل از دغدغه ی هویت نبوده اند. این امر در 
اسطوره های ایرانی نیز پررنگ ظاهر شده است. حماسه ی ملی ایران بر پایه ی همین موضوع یعنی تمایز 
بین خود – دیگری، خودی – بیگانه، ایرانی –غیر ایرانی، خیر – شر... شکل گرفته است. این غیر دگر یا 
بیگانه را گاه ترك های شمالی، گاه یونیان و رومیان، گاه عرب ها و مغول ها تشکیل می داد )تاجیک، 1384 : 
12(. اما در جنگ نامه ی كشم این )غیر(، مهاجمین پرتغالی هستند. ایرانیان در طول تاریخ دراز آهنگ خویش 
همواره در اندیشه ی هویت خویش گرفتار بوده اند ؛ بخشی از این گرفتاری منجر به سامان دهی هویت 
)دیگری( شده است كه در این منظومه به دو شکل ایرانِی مسلمان )خودی = خیر( و اصطالحات موازی و 
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هم معنای آن، و كافر )غیرخودی = شر( و هم ریشه های آن نمایان شده است. 
سراینده ی منظومه در 263 بیت كل اثر خود، بیش از 26 بار واژه های "ملحد"، "كافر"، "گبر" )5( را برای 
توصیف مهاجمین پرتغالی به صورت مستقیم و بارها با تركیب و تشبیه و استعاره هایی هم چون "لشکر خون 
خوار"، "كافران دغل"، "فرنگان شوم"، "سگان بدسگال"، "سگان یسار"، "گبران شوم"، "گبران گمراه"، 
"بداقبال"،  "كافر ناصواب"،  نادرست"،  "كافر  ناجوان مرد"،  "سگ  "بوالعجب صورت جانور"،  "گبر خر"، 

"پیمانه سست"، "بازگشته بخت"، "بدنهاد" و...، هویت دیگری یا دشمن را باز گفته است : 

شکست سپاه مسلــــــمان بداد به ناگاه آن كافــــــر بد نهاد   
خطرناك بی، جای گبران شوم یکی قلعه ی سخت پرترس و بـوم   

روان كــــــرد غراب در روی آب یکی روز آن كافـــــر ناصواب   
فرنگان شوم سگ بدسگـــال شنیـدم كــه یـک روز وقـت زوال   

یکــــی بوالعجب صورتی جانور... دگر هم فرستاد آن گبــرخـــر   

گونه ی دیگر روایت غیریت و هویت در این مثنوی، فراوانی و بسامد باالی واژه فرنگ و فرنگی در 
این منظومه است؛ در روزگاران صفویان به دلیل گسترش روابط تجاری شرق، غرب و مناسبات سیاسی 
امپراطوری ها و رشد سوداگری اروپا، آشنایی ایرانیان با فرآورده ها و تولیدات اروپایی بیش از پیش افزایش 
یافت ؛ از طرفی به دلیل تماس و برخورد ایران با عثمانی و آسیای صغیر كه هم جوار اروپا بود، خرید و 
فروش اسلحه، پارچه، اشیاء و مصنوعات فلزی و جدید اروپایی رواج یافت و از طرف دیگر در جنوب با حضور 
ناوگان نظامی و تجاری آن ها در بنادر ایران و روابط آن ها با بنادر هندوستان باعث تسریع و تشدید این 

مناسبات شد. 
مراوده و رفت و آمد پی در پی پیشه وران، تجار، جویندگان كار، مکاتبه، حشر و نشر شاعران و ادیبان 
هرمزگانی با همتایان خود درهندوستان مانند محیا شاعر هرمزگانی هم روزگار با صائب و فیضی دكنی)حبیبی، 
1386 : 72( و سایر اندیشمندان گمنام دیگر و حضور چند صد ساله ی اتباع اروپایی در شهر چند ملیتی هرمز، 
مردم منطقه را با طرز تفکر و فرهنگ آن ها آشنا كرده بود و در جنوب ایران این آشنایی بیشتر از طریق 
مراوده با هند بوده است هم چنان كه حزین الهیجی یکی از شاعران منتقد و مبارز اواخر دوره صفوی از 

طریق هند با این شیوه آشنا شد و به طوری كه شفیعی كدكنی در مورد او عنوان نموده است :
»شاید او نخستین كسی باشد كه از وضع سخت ایران به ستوه آمده و آرزو كرده است كه اصالحاتی به 
شیوه ی اروپائیان در كشور خویش انجام دهد و خود در این باره به صراحت اظهار می دارد كه در ایران، 
كسی كه بتواند اوضاع را سامانی بخشد وجود ندارد مگر این كه از مردم فرنگ كه در قوانین و طرق معاش 

و ضبط اوضاع خویش استوارند كسی بتواند این آشفتگی را نظامی بخشد «)شفیعی كدكنی، 1385 : 90( 
حزین الهیجی در دیوان خود نیز به رفت و آمدهای مکررش به بندرعباس برای تدارك سفرهای متعدد 
خویش به خارج از ایران اشاره نموده است )الهیجی، 1387: 536(.. كاربرد واژه فرنگ و فرنگی در آثار 
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شاعران دیگر سبک هندی مانند فیضی دكنی، بیدل، غالب دهلوی و شاعران جنوبی پیش از آن ها مانند 
سعدی نیز كمابیش به كار رفته است )6(. عالوه بر كاربرد واژگان فرنگ و فرنگی كه در این منظومه ی 
كوتاه 18 بار تکرار گردیده، به كارگیری اصطالحات دیگر اروپایی مانند كاپیتان تمر، كپیتان بدل، انگریز، 
پرتگال، بنکسار )به معنای بارانداز كه واژه ای هندی است(، و اصطالحات جنگی و واژه های جدیدی كه 
تا قبل از این زمان در شعر به كار گرفته نشده مانند : كوزه باروت )نارنجک( كلوبرشه )نوعی شناور دریایی( 
قمباره )خمپاره( توپ، تفنگ و.... ناشی از حضور دیرینه ی ملیت های مختلف و بیش از همه پرتغالی و سایر 

اروپائیان در منطقه است)7( : 

سپاه مسلمان و اهل فرنــگ به هم باز كردند بنیاد جنـــگ    
بر شاه ما از فرنــــگ آمده كه اینک سپاهی به جنگ آمده    

همه گرم سیری گریزان شدنـد فرنگان چو قمباره ریزان شدنـد    
به مردی سری از فرنگان بریــد روانی میان مخالف دویــــــــد    
نکردند باشیر مردان ستــــــیز فرنگان بکردند رو در گریـــــز    

3- سرزمین 
جغرافیا، سرزمین و آب و خاك را بستری دانسته اند كه سایر میراث های فرهنگی و عناصر هویتی در 
دامان آن رشد می كند، و عده ای پا را فراتر نهاده و ایران زمین یا سرزمین ایران را "بقچه ایرانی" نام 
نهاده اند)نصری،131:1387(. مفاهیمی مانند ایران شهر، تمدن ایرانی، روح ایرانی، شخصیت ایرانی، خلقیات 
ایرانی و غیره همواره در ادبیات و نیز ضمیر جمعی ایرانیان وجود داشته است ؛ این آگاهی را كه شاعران، 
نویسندگان و تاریخ نویسان ایران از دیرگاه زنده نگه داشته و حفظ نموده اند، در جغرافیای ایران پدیدار شده 
و در همان ظرف مکانی نیز نگهداری می شده است. اگر به جبر جغرافیایی نیز عنایتی نداشته باشیم، به هیچ 
وجه نمی توان اهمیت این عنصر هویت ساز را از نظر دور داشت. طبیعت، خواه ناخواه در تشکیل هویت هر 

ملتی دخیل است. 
وضعیت جغرافیایی هرمز به دلیل قرار گرفتن در چهار راه نقل و انتقال اقوام و ملت های جهان، بر اهمیت 
این نقطه افزوده و شهرت و ثروت افسانه ای آن، توجه دولت های استعماری آن زمان را به خود مشغول 
كرده بود كه در نهایت موجبات اشغال آن را نیز فراهم ساخت. اما خاطره ی این اشغال گری از یاد اهالی 
بومی منطقه بیرون نرفت و در ناخودآگاه جمعی آن ها زنده و بیدار بود چنان كه با گذشت بیش از یک قرن 
و ربع هنوز هم صدای توپ پرتغالی ها و بوی باروت  استعمارگران در دماغشان پیچیده بود و هم این حس 
مشترك و این آگاهی جمعی پیوندی را میان بومیان با حاكمان صفوی برای آزادسازی سرزمین شان ایجاد 

نمود.
» در كهن كشورهایی مانند ایران بین سه مفهوم جغرافیا، جنگ و مردم، پیوندی برقرار است. یعنی مردم 
كسانی را كه )اعم از حکام، نخبگان و توده( برای دفاع از فضای جغرافیایی اهتمام ورزیده اند، دوست می 

دارند و مهاجمان علیه سرزمین خود را طرد و تحقیر می كنند )نصری، 1387: 131(. 
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خاك پرستی و شیفتگی به سرزمین گرچه از مبانی اندیشه های افراطی ناسیونالیسم بوده و با تفکر فرا 
مدرن در تعارض است، در فرهنگ و ارزش های اجتماعی و سنت های ایرانی، بسیار عمیق و ریشه دار است 
و عده ای آن را امری قدسی و وظیفه ای شرعی وخویش كاری مومنانه دانسته اند. انعکاس دفاع مقدس 
و عشق به وطن و مرز و بوم، در ادبیات پرمایه ی ایران نمونه های فراوان دارد. در شاهنامه حکیم توس، 

حماسه ملی ایرانیان آمده است : 
بر این بوم و برزنده یک تن مـــباد چو ایران نباشد تن من مــــــباد   
از آن به كه كشور به دشمن دهیم همه سر به سر تن به كشتن دهیم  

 
سراینده ی جنگ نامه ی كشم نیز با تأثیر پذیری از این روحیه ی حماسی و این پیش زمینه، اشغال 
سرزمین آبا و اجدادی خود را ناپسند و خفت بار دانسته و از ابتدا تا انتهای شعرش، خشم و خروش و نفرت 

خود را با  پشتوانه ی این بینش ابراز نموده است و روایت منظومه اش را این گونه آغاز نموده است : 
بیامد یکی لـــــــشکر از پرتگال چو الف و ثالثین بد از هجر سال  
به گرمی چو آتش به سردی چویخ سپاهی بیامد چو مور و ملـــــخ   

دلــــی داشت از كینه و خشم پر.... سر آن سپه بود كپتان تــــــمر  
دل شاه ایران پر از خــــــشم كرد بنای یکی قلعه در كشـــــم كرد   
كه آمد چنین لشــکری خون خوار  چو آگاه شد قاضــــــی شهر الر   

به تعجــــــــــیل در روی دریا بار روان گشت با لشـــکری بی شمار   
روانه ابر جنگ دشمن شــــــــدند به كشتی نشستند و معبر شدند   

4-دین 
شاعر به استثناء اعضاء ناوگان انگلیسی كه براساس معاهده ی میناب، هم پیمان با ایرانیان بوده اند، تمامی 
شركت كنندگان در جنگ و لشکریان ایران را به طور عام مسلمان دانسته و جنگ را جهاد علیه كفار )گبر، 
فرنگی...( خوانده است ؛ در آن روزگار نیز به كار گیری واژگان رایج در هویت دینی و اسالمی برای مقابله 
با دشمنان و متجاوزان بیگانه، هم سو با هویت ملی – ایرانی صورت گرفته است - به عالوه، او در عناصر 
و اجزاء سازنده ی هویت دینی و گفتمان های مذهبی با شعارهای تند برای خطری كه سرزمین، زاد و بوم 
و نظام سیاسی او را تهدید نموده و به تصرف خود درآورده، سود جسته است و كاربرد ادبیات رایج دینی و 
شعارهای مرتبط با آن و استفاده از اسطوره های دینی را ابزار كار خود قرارداده و اصطالحات و تركیباتی از 
قبیل: "شهنشاه دین"، "جهاد"، "مسلمانان "، "پیروان آئین نبی "، "پیروان حق" و سوگند هایی چون،" به 
حق رسول امین"، "به حق امامان پاكیزه دین" و مدح پیامبر و حضرت علی را به عنوان حامیان جنگجویان 

مورد استفاده قرار داده است. 
از این ها گذشته تمثال شاه عباس را در هاله ای روحانی فرو برده و مقام او را پس از خدا و رسول و حضرت 
علی قرار داده و برای مشروعیت بخشیدن به فرمان های او برای آزادی جزیره یا برای ماّلحظاتی دیگراز او 

به عنوان قهرمانی ملی - مذهبی یاد كرده است : 
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ورا مهره بخت در طاس بـــاد الهـــــــــــی كه تا شاه عباس باد   
به فرق سرش تیغ الماس بــاد... هر آن كس كه بـر وی نه اخالص باد   
كه با شاه ایران كنــــی داوری چه حق داری ای كافر مدبــــــری   
زغیرت شماخی و شروان گرفت به بازوی خود ملک ایران گرفــــت   
گرو برده از پادشاه كــــــیان... به شمشیر بگرفت نصف جــــــهان   

بها دادن به مذهب و هویت دینی توسط حاكمان صفوی به چند دلیل عمده صورت گرفت كه مهم 
ترین آن نوعی ملت سازی از باال و ساختن هویتی متفاوت با همسایگان و نیز مسلمانان دیگر و حفظ یک 
پارچگی، تمركز سیاسی و استحکام مرزهای امپراطوری خود برای مقابله با دولت عثمانی و همسایگان 
شمالی و شمال شرقی بوده است. حکومتگران صفوی از این تمهیدات در جنگ خلیج فارس نیز به خوبی 
استفاده كرده اند. از طرف دیگر این هویت جدید دینی برای آمادگی و برخورد و دفاع از خود در مقابل دولت 
های استعمارگر اروپایی نیز نوعی مقابله به مثل تلقی می شد زیرا اروپائیان از ابتدای قرن شانزدهم میالدی 
صرفاً برای توسعه تجارت جهانی روانه ی كشورهای مسلمان نشین آفریقا و آسیا نشدند بلکه نوعی انتقام 
جویی از جنگ های صلیبی و گسترش دین مسیحی و انتظار ظهور منجی مسیحیت در شرق را نیز می توان 
از بنیادهای ایدئولوژیک این لشکركشی ها دانست)8(. انعکاس این تقابل و برخورد و هویت دینی در جنگ 

نامه ی كشم چنین است :
سر و سرور جمله پیغـــــــمبران محمد چراغ همه مومــــــنان   
گشاینده ی قلعه ی خیبر اســــت علی آن كه داماد پیغمبر اسـت   
زبانم به مدحش دو صد بلبل اسـت علی آن كه او صاحب دلدل است   
روانه ابر جنگ كافر كنــــــــــم بگــــفتا تو را میر لشکر كــــنم   
خدایا به حق رسول امیـــــن      به حـــــــق امامان پاكیزه دین
كه فتحـــــی تو بر لشکر شاه ده    شکســـــتی به گبران گمراه ده...

به ارواح اجماع پیغمــــبران..... الــــهی به سوز دل مومـــنان   
خدایا نگـــه دار مردان دیـــن     برانداز كافر ز روی زمـــــــــین
به اقـــبال نواب عالی با عدل و داد     مسلمان شکست فرنــــگی بداد

5. زبان 
در مورد نقش مهم ارتباطی و اجتماعی زبان به عنوان مهم ترین عنصر هویت ساز، بسیاری از نظریه 
پردازان به درستی قلم فرسوده اند زیرا زبان همچون ابزاری نیرومند، تجسم كننده ی اندیشه، بیان، احساس 
و عوالم معنایی آدمیانی است كه زیر چتر آن می زیند و پدید آورنده ی هم حضوری و هم جوشی اندام وار 
جمعیت هایی به نام ملت است هرچند كه تنها ابزار آن نیست.زبان، وسیله ی ارتباط و شاخص و نگهبان 
هویت است، هویت بسیاری از گروه های اجتماعی به زبان آن ها مربوط می شود و افراد جامعه، تشخص و 
تمایز خود را با افراد دیگر و سایر ملت ها، با آن بیان می كنند. زبان هر ملت نظام معنایی آن ملت را با خود 
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حمل می كند )لک، 127:1384(. 
سراینده این منظومه، تمامی جنگ جویان سپاه ایران را فارسی زبان، اهالی بومی منطقه )گرمسیری( و از 

اقوام ایرانی كرد، لر و ترك معرفی كرده است: 
طلب كرد از هر طرف لشــکری  فرستاد قاصد به هر كــــشوری   
همه سرور و میر و ساالر قــوم  سپاهی بشد جمع در بیست یوم   
چو پروانه همراه با شمع كـــرد  در آن جایگه لشکری جمع كرد   
ز ترك و لر و كرد و از جمع یار  روان كرد آن لشـــــکر بی شمار   

پیوند و درهم تنیدگی زبان فارسی و " هویت ایرانی " از آن زمان كه حس ملیت خواهی ایرانی بر دو پایه 
ی زبان و تاریخ شکل گرفت و حکومت های ایرانی پس از ساسانیان، یعنی سامانیان، صفاریان، بلعمیان، 
غزنویان، سلجوقیان و دیگر دودمان های حکومتگرآن را ادامه دادند و فارسی گویی و فارسی نویسی و فارسی 
سرایی را شروع و تشویق كردند، دوام و پیوستگی بیشتری یافت و رفته رفته در زمان صفویان – كه زمان 
سرایش این منظومه نیز هست – یک پارچه شده و مفهوم این دو ستون هویت ایرانی یعنی زبان و تاریخ با 

هم جوش خورد )مسکوب، 1387 : 43-20(.
بومیان و ساحل نشینان جنوب و از جمله جزیره های چند ملیتی قشم و هرمز كه از گویشوران دیرینه ی 
این زبان بوده و هستند، با وجود سلطه و حضور طوالنی پرتغالی ها و سایر استعمارگران اروپائی در منطقه این 
وسیله ی نیرومند ارتباطی را حفظ كرده وپاس داشتند و به جز پذیرش تعدادی وام واژه ها، خللی در قوانین 
نحوی و گویشی آنان به وجود نیامد. هم چنان كه در لحن سراینده منظومه – كه از بومیان منطقه است و 

با هنجارهای گویشی هرمزگانی)9( منظومه اش را سروده به خوبی پیداست. 
اقوام و جمعیت ها برای ادامه ی زندگی، ناگزیر از پذیرش هم گویی، هم دلی و ایجاد ارتباط با دیگران 
اند. این ابزار ارتباطی كه در طول تاریخ ایرانیان را از اقوام مختلف به گرد خویش جمع كرده زبان فراگیر و 
پرتوان فارسی است كه آینه ی فرهنگ و هویت ایرانی است. اقوام كرد و لر و ترك و بلوچ و بومیانی كه در 
این مثنوی از آن ها نام برده شده، هم بودگی، ارتباط و هویت ملی – ایرانی خود را در سایه و زیر چتر همین 
زبان بازیافته اند. شاعر نیز با استفاده از ظرفیت زبان فارسی، حماسه ی خود را سروده است و از ویژگی های 
حماسه سرایی مانند خودستایی، رجز و كوچک داشت دیگران به خوبی استفاده نموده و گفتمان هویتی خود 
را بر پایه ی برجسته سازی خوِد ایرانی مسلمان و به حاشیه راندن غیر ایرانِی كافر بنا نهاده و با این ساز و كار 
زبانی هم چون جبهه جنگ، در مثنوی خود به كمک گزینش واژگان، جبهه ای را در متن ایجادكرده است 
و با نگاهی به گذشته ی منطقه و با پیش زمینه هایی كه به آن اشاره شد در حد فاصل دو قطب "مثبت" و 

"منفی" به كل متن انسجامی قابل قبول داده و واقعیت را آن گونه كه از نهادش برآمده شکل داده است :
گرفت قلعه و برج را با حصار به ده روز سردار، مردانــــــــه وار   
سپه جمله از محنت آزاد كرد گرفت قلعه و باز آباد كــــــــــرد   
فرستاد سردار پیشش كلیــد چو نواب علیا به مینا )10( رســــــید   
گرفتیم این قلعه گشتیم شاد كه فتحی به ما این چنین دست داد   

كه این قلعه از گبر خالی بشد به اقـــبال نواب عالـــــی بــــشد  
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نتیجه 
شاخص ترین عنصر هویتی در منظومه جنگ نامه ی كشم هویت ملی - ایرانی است كه هویت های 
دیگر را در دامان خود قرارداده و به حركت واداشته است. سایر نشانه های هویتی در پناه این هویت نقش 
خود را ایفا نموده اند؛ در واقع هویت ملی - ایرانی از خالل این منظومه از ظرفیت ها و توان هویت دینی، 
خودی و بیگانه، هم زبانی، و اشتراك در آب و خاك بهره برده است و در آن روزگار كه ملت به معنی مدرن 
آن وجود نداشته است به مدد آن، خودآگاهی ملی را در میان باشندگان در منطقه ایجاد نموده و با این ساز و 

كار به اهداف مورد نظر خود دست یافته است.
عنصر "دیگری" و "غیریت" نیز در این اثر با كاربرد و بسامد باالی واژه های فرنگ و فرنگی به عنوان 
عنصری بیگانه و ملعون )شر( و خود و خودی با بر چسب مسلمان، مومن، مریدان پیامبر وعلی )خیر( بروز 
یافته است. این گفتمان كه به صورت پنهان و آشکار به برجسته سازی و حاشیه رانی پرداخته، از بارزترین 
ویژگی های زبان منظومه است كه یا به صورت مستقیم یا با تشبیه و استعاره های بسیار ابتدایی ادبی، پی 

در پی تکرار شده است. 
روایت منظومه اگر چه از طراحی، پی رنگ، شروع، میانه و پایان نیرومندی برخوردار نیست اما احساس و 
انگیزش عمیق آن، چنان است كه حفظ سرزمین، دفاع از آب و خاك را یکی از خویش كاری ها و وظیفه 
ی جمعی همه ی اقوام ایرانی دانسته است به گونه ای كه خواننده را در فضایی مغناطیسی و پر كشش به 

دنبال خود می برد. 
تحلیل اجزا وكلیت این اثر، فرضیه آغازین پژوهش را كه دین، زبان و سرزمین اصلی ترین عناصر هویت 
بخش در زمان سرایش منظومه بوده به واقعیت نزدیک می كند هر چند كه نگارند گان تمامی درون مایه 
های آن را نکاویده و در تحلیل محتوای نظومه، صرفا به برجسته سازی عناصر هویتی آن انگشت نهاده اند.

كن ز دل غصه و كین و خشم مسخر چو گردیده شد ملک كشم برون  
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 پی نوشت
1. تمامی شعر – شاهد های این نوشته از كتاب جنگ نامه ی كشم نقل گردیده است.

2. برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به خلیج فارس در عصر استعمار ر. واالدا. ترجمه شفیعی جوادی همچنین 
خلیج فارس تالیف احمد اقتداری و نیز تاریخ خلیج فارس و ممالک هم جوار تالیف محمد باقر وثوقی.

3. پیدایش مفاهیمی چون "روح ایران" " اندیشه ایران شهری " " تمدن ایرانی " " خلقیات ایرانی " و 
تالیفاتی با همین عناوین موید این نگرش است.

4. بیشتر تاریخ ادبیات نویسان، آغاز نوگرایی و ورود مفاهیم جدید و عناصر مادی فرهنگ غرب را در 
قالب های كالسیک شعر فارسی به شاعران عصر مشروطیت نسبت دادند، حال آنکه به نظر می رسد 
برای بازنگری این موضوع الزم است كه به ادبیات جنوب و سال های پشت سرهم نگاهی انداخته شود.

5. گبر به معنی پیروان دین زرتشت و زردشتی است اما در ادبیات عامیانه جنوب به بت پرست و پیروان 
دین هندو نیز اطالق می شود و نظر به این كه بسیاری از سربازان پرتغالی مزدوران هندی بوده اند احتماال 

فراوانی واژه گبر در این منظومه به همین منظور داللت دارد. 
6. درمجموعه پژوهش هایی كه در زمینه آغاز مدرنیته، تجدد و انقالب مشروطیت در ایران منتشر شده 

است، 
نگاه مشروطه پژوهان برای پیدا نمودن سرچشمه های آن، بیش تر به سوی همسایگان شمالی، تركیه 
و به  خصوص جنگ ایران و روسیه بوده است برای مثال نگاه شود به: )ایرانیان و اندیشه ی تجدد نوشته 
ی جمشید بهنام( و به دلیل ضعف در جامعیت تاریخ نویسی عصر صفوی و عدم توجه آن ها به جنوب 
ایران، برخورد و رویارویی و آشنایی ایرانیان با فرهنگ اروپایی )فرنگی( در جنوب و خلیج فارس از قرن 
هفتم هجری و اولین تهاجم اروپائیان به ایران و اولین شکست اروپائیان از ایران در جنوب ایران در قرون 

میانه غافل مانده اند. 
"، گردآوری و گزارش  ایران  " فرنگ و فرنگی در  این زمینه نگاه كنید به  7. برای آگاهی بیشتر در 

ع.روح بخشان، تهران : روشن، 1388
8. وثوقی یکی از دالیل و انگیزه های هجوم استعمارگران مسیحی را باور به اندیشه های مسیانیسم 
)Messianism( و حركات ركنکویستی دانسته است. برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به )وثوقی، محمد 
باقر،1387 "صلیب و هالل " در مجموعه مقاالت خلیج فارس فرهنگ و تمدن،.تهران : تحقیقات و 

توسعه علوم انسانی(.
9. گویش های هرمزگانی شاخه هایی از زبان پهلوی و فارسی دری بوده كه بازمانده از روزگار اشکانیان 

و ساسانیان است.
10.همان شهرستان میناب كنونی در استان هرمزگان است.
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