
 

 

  

  

  

  

  

  فارس خليجهاي  ادبيات و تاريخ محلّي كرانه
  

  احمد حبيبي
  
  

تاريخ عمومي و كلّي ايران به دو . است ايران زمين، همواره مهد تمدن و فرهنگ واالي انساني بوده
، تنها دو  در بخش پيش از اسالم كه در دنيا. شود بخش مهم قبل از اسالم و بعد از اسالم تقسيم مي

است و پس از  درخشيده ها و بلكه بر تاركشان مي، ايران يكي از آن گ وجود داشتهسه تمدن بزر
،  ، در تاريخ آغازين اسالم اسالم كه ايرانيان اصيل و فرهنگ مدار به اين دين مقدس تشرّف يافتند

د در ةاز خود نبوغ علمي و فرهنگي به منصظهور رسانيدند و به خلق و آفرينش آثار و كتب متعد 
،  شد  ـ رياضي را شامل مي ، طبيعي و علمي مت عملي و نظري كه تمام علوم و دانش ادبيحك

ولو كان العلم بالثريا لتناوله «): ص(دست  يازيدند و به مصداق كالم گهربار حضرت رسول اكرم
، مرداني از ايران به آن دست خواهند  اگر علم و دانش به آسمان وابسته باشد(» رجال من فارس

  !چه خوش درخشيدند.) يافت
هاي جهان كه به معدودي  ، بر خالف بسياري از كشور مان در ايران زمين اسالمي  
، تعدد چنين مفاخر فرهنگي و هنري به  بالند شمار از بزرگان علمي و ادبي و هنري مي انگشت

،  ويسندگان، ن ، شعرا هاي گوناگون و متعدد علما حدي است كه براي شناخت آنان بايد به تذكره
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ها مبادرت ورزيم و اين  مراجعه كنيم و به معرّفي آن... ، هنرمندان و  ، نقّاشان ، خطّاطان دانشمندان
  : ، مثال آورد كه توان به عنوان مصداق بيت شيخ اجلّ سعدي شيرازي را مي

  هزار پير و ولي بيش بيني اندر وي             كه كعبه بر سر ايشان همي كند پرواز
 فارس كه خورشيدش با زمين پيوندي تنگاتنگ دارد  هاي سخاوتمند خليج هميشه  كرانهدر  

،  جااز است و بايد اذعان داشت كه ايننيز فرهنگ و هنر را جايگاهي خاص و هنرمند را مقامي ممت
گاه   خاموش نيست كه به دليل موقعيت خاص جغرافيايي خود فقط تنفّسةتنها يك ساحل گسترد

، اقتصادي و  ، از نظر نظامي هاي ديگر باشد و بدان و راه ارتباط با اقيانوس هند و قارهاقتصادي 
، هنر وتمدن از  فارس نيز فرهنگ رسيم كه در خليج  بلكه به اين نتيجه مي ، سياسي صرف نظر افكند
اش   فرهنگي-هاي علمي  هاي هنري و آفرينش قيتة خالجوشد و عرص زمين و آسمان مي

  . ها و درياها نيست  اقيانوسةر از گسترمحدودت
، انسي  ي خاك  ذره جا كه هرم آفتاب با ذرههاي خليج نيلگون فارس، در آن ارهدر كن  

هايي  ها وساليان دور و دراز بندر و بندرگاه ، در طول قرن است مخصوص گرفته و با آن عجين شده
فارس از آن بنادر و  سوي و آن سوي خليجوران اين  ، بازرگانان و پيشه اند كه تاجران آرميده
  .، خاطرات خوش و شيرين و فراموش ناشدني به يادگار دارند ها بندرگاه
، يكي   كه در دوران هخامنشيان به بندر گوگانا معروف بودهفارس خليجبندرلنگه در ساحل   

مرواريد يعني   بندرة واژ، ، ناخودآگاه از اين بنادر تاريخي است كه هرگاه نام مرواريد بر زبان بيايد
  . گردد ، تداعي مي لنگه
 ة نيز دو نقطفارس خليجهاي  هاي گرم و بستك در پس كرانه  كيش در دل اين آبةجزير  

، فرهنگ مردم و  مفاخر و مشاهير: اند كه با معرفي بهينه و مطلوبشان در ابعاد باستاني ـ تاريخي
، در واقع به شناسايي تمدن و  ماري سنتي و واژگان آن، مع ، آثار تاريخي و بناهاي فرهنگي فولكلور
  . ايم  مبادرت ورزيدهفارس خليجفرهنگ 
، بندرلنگه را شهر  نويسان محلي به نقل از اهالي بومي نگاران و تاريخ گروهي از وقايع  

هاي كه بادگير ، چرا گذاري سخني به گزاف نيست البته اين نام. اند فارس نام نهاده خليجبادگيرهاي 
واردي زباني گويا و  ني است و براي هر جهانگرد و تازهبندرلنگه و اطراف و اكنافش جالب و ديد
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هنوز كه هنوز است در جاي جاي . باشد هاي دور و نزديك مي  خاطراتي از گذشتهةكنندبازگو
هايي بزرگ با درهاي چوبي  هاي بلند بر فراز خانه هايش بادگير  در كوچه پس كوچه،بندرلنگه
گر ، بيان هاي خاص معماري سنتي جنوب ها و منبت كاري بري ، با گچ هاي تودرتو  و داالن قديمي

، پر  ، پررونق  بندرلنگهةگذشت. كنند حضور مردمي هنر دوست و هنرپرور را به اذهان تداعي مي
 چندي در ركود آن  ي است كه متأسفانه عوامل عديده جمعيت و شلوغ و پر اياب و ذهاب بوده

اين موضوع منجر به . ي رضاخاني است  اند كه مهمترين آن كشف حجاب دوره خالت داشتهد
  . فارس گرديد جمعي اهالي به آن سوي خليج مهاجرت دسته

توان در دوبيتي ذيل از  ، مي  از كشف حجابفارس خليجانزجار و نفرت مردم سواحل   
  : ز فرار را بر قرار ترجيح داده استاستنباط كرد كه خود ني» شيخ احمد دِهنگي«شاعري به نام 

  ، تاب جور كافرم نيست              كــاله پهلـوي بـاب سـرم  نيست چه سازم
  خواه روز محشرم نيست اتـلون بــاشد لبـاسـم                شفاعتـاگر ايـن پ

برابر با را ) شلوار: پانتلون(، موافقت كردن با كشف حجاب و پوشيدن كاله و پاتلون  شاعر  
  ).خَسرَ الدنيا و االخره. (داند خراب كردن دنيا و آخرت خويش مي

، متل و  ، مثل ، داستان ، قصه توان از شعر  آن روز را ميةهاي حاكم بر جامع عمق درد و فشار  
  . به خوبي درك كردفارس خليجباورهاي رايج و خالصه در فولكلور و فرهنگ مردم 

 ، نمايند كه آنچه جوان در آينه بيند در خشت خام مشاهده مي، سالبزرگان و پيران كهن  
 خود را در هر مجلس و محفلي ةهاي تلخ و شيرين زندگاني سپري شد خاطرات خطير و بگذشته

  :مشتريان خوبي باشيم» موالنا«، به قول  هاجان شنيدن آن ست كه ما نيز در بهكنند و بايسته ا نقل مي
  ، مشتري جز گوش نيست مر زبان رايست             هوش ن  بي، جز محرم اين هوش

هاي عالمان و  نويسندگان   دواوين شعرا و آثار دانشمندان و نوشتهةهنگامي كه به مطالع  
 به خوبي احساس  ، ورزيم فارس مبادرت مي  و ديگر نقاط خليج ، بستك بندرلنگه: هاي شهرستان

را دادي آفرينندگان اين كتب و آثار ين آبا و اجو ياد زادگاه و سرزم) Nostalgic(نوستالژيكي 
فارس را، آن طور محكم،  هاي خليج ، سواحل و كرانه كنيم كه چگونه با روشي استادانه درك مي

، به نگارش در آورده و براي روزگاران به ياد و يادگار  متقن، متين و استوار، معرفي كرده
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خواندن آن، به دنياي پرفراز و فرود گذشته رجعت  با ،ساالن، مخصوصاً كهناند كه هر كس گذاشته
هاي بلند جنوب، به اوج آمال و  سار بادگير ها و سايه كنند و در بلنداي كاخ هاي خاطره مي

  .خورند هاي خويش، پيوند مي انگيز و شرواخواني هاي شروه رؤياهاي خوش و شيرين شب
فارس به خاطر ارتباط  اي خليجه  و سواحل و كرانهدرلنگه، كيش و ديگر نقاط، بن بستك  

،  ، از تأثير فرهنگ انقالبي خاصي برخوردار بودند دائمي كه از طريق دريا با بنادر هندوستان داشتند
خواهي ايران در بندر كلكته و  اي از رساالت و نشريات نهضت مشروطه ، پاره چرا كه در آن هنگام

جا چون يك جريان رسيد و از آن  ميفارس ليجخبمبئي هندوستان به طبع و از راه دريا به سواحل 
 ةمثالً روزنام. گرفت هاي وسيعي از كشور را تحت تأثير و شور و هيجانات خود مي ، بخش زنده

شد، در بستك و بندرلنگه مشترك   سال پيش در بندركلكته منتشر مي120حبل المتين كه بيش از 
  . داشته است
،  ، درياي پارس پارس خليج(فارس  ط كرد كه تاريخ خليجگونه استنبا توان اين به طور كلي مي  

آموز است با زندگي مردم سواحلش  كه تاريخي روشن و عبرت  (Persian Gulf)) درياي فارس
  . پيوندي عميق و ناگسستني دارد

هرمز نيز چنان با   ةفارس و تنگ  هاي شمالي خليج كرانههاي آرميده بر  ، يكي از استان نهرمزگا  
، از بطن  ها پيش ، قرن زاد أمان و هم ، عقد اخوت بسته است كه گويي تو ايگاه استراتژيكياين ج

  . اند ، زاييده مادر تاريخ
، بهترين و   به بندر مرواريد معروف بود و تا نيم قرن گذشتهفارس خليجبندرلنگه در ساحل   
قدر شهرت   بازرگاني آنآمد و در تجارت و ترين مرواريد دنيا در اين بندر به دست مي مرغوب

، همتا و لنگه  پيشه ها و مردم كاسب و تاجر خانه ، تجارت ، بازار داشت كه از لحاظ تعداد بازرگانان
  .و همانند نداشت و به اين دليل به بندرلنگه موسوم شده بود

 در  ارتباط تجاري داشته و ، بندرلنگه با بنادر معروف هندوستان مانند بمبئي و بنادر آفريقا  
  . اند گرفته پيما پهلو مي هاي بزرگ اقيانوس لنگرگاهش كشتي

گروهي از انديشمندان و محققان بر اين باورند كه بندرلنگه در زمان هخامنشيان از بندرهاي   
 ةتا اواخر دور. بوده است» بندرگوگانا«معروف و معتبر بازرگاني بوده و در آن روزگار نامش 
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، با شروع جنگ جهاني اول و تا بعد از   و از آن پس اصي برخوردار بود، بندرلنگه از رونق خ قاجار
، رو به  سالي بود هاي واگير و قحطي و خشك جنگ جهاني دوم كه همراه با شيوع انواع بيماري

 تخريب و نابودي اين بندر آبادان ،البته كشف حجاب رضاخاني نيز از عوامل ركود. افول نمود
ن اين منطقه با اين حركت غير اسالمي كامالً مخالف بودند و آن را چرا كه اهالي مسلما. بود

، سواحل عربستان و بنادر  فارس خليجهاي جنوبي  نشين جمعي به شيخ برنتابيدند و به صورت دسته
،  هاي مادي و مخصوصاً معنوي خود به آن مناطق هندوستان مهاجرت كردند و با انتقال سرمايه

   .ها را آباد كردند جا آن
با تأسف و اندوه از عظمت آن روزگاران » علي اكبر هاتف«يكي از شاعران محلي به نام   

  : بندرلنگه ياد كرده است
  خواندكسش بندر موجود بود چـو نـابـود            بحرين نمي دوبي پيش تو مي! اي لنگه

  ي به فغان بودي مقصود            لنگرگهت از كثرت كشت ، تو بدي كعبه مر هند و عدن را
د پـر ز هياهو اسواق تو پر بود ز اجـنـاس پـر از ســود             سـرتاسـر بـازار تـو بـ  

  ، كو كو؟ بگو هيأت تجار تو! اي لنگه
  وده مهان بر در بندرگه تو رو طعنه و پهلو              اي سكه بـر هند زدي! اي لنـــگه
  ديد         اندر تو كسي مردم بي كار نمي   د    دي كسي در تو يكي خوار نمي! اي لنگه

  ديد ، مردم مفلوك و گرفتار نمي كس ديــد               اندر تو كسي شخص بدهكار نمي
  ، كو كو؟ بگو هيأت تجار تو! اي لنگه

، ولي  گيري يافته  جديدي به خود گرفته و گسترش چشمة امروز هرچند كه چهرةبندرلنگ  
هاي بلند  ، بايد گام هاي بگذشته ن به بندر مرواريد آن روزگار رفته و گوگاناي قرنهنوز براي رسيد

گرايي و هماهنگي با  اش و هم فرهنگي  ـ هاي تاريخي بايد ضمن حفظ جاذبه. مند بردارد و توان
، زيرا كه مردم  هاي ديرين خود نيز وفادار بماند  كنوني به سنتةوري و پيشرفتجهان فنا
ها را تحسين و تكريم  ، پيوند با گذشته فارس خليججاي  پرور جاي و فرهنگدوست  فرهنگ
  .، هستند شده هاي فراموش كنند و دوست چيز مي
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، و نيز واقع شدن در فارس خليجاي نه چندان زياد با  بستك و نواحي آن با داشتن فاصله  
 ندانند فارس خليجرا جزو نويسان از لحاظ جغرافياي طبيعي آن  هايي بلند، شايد جغرافي پشت كوه

 در فارس خليجولي آنچه مسلّم است ارتباط الينفك مردم آن با بنادر و جزاير شمالي و جنوبي 
.  قرار گيردفارس خليجها موجب شده است كه بستك از لحاظ سياسي، در جغرافياي  طول قرن

ال از حكومت  چهارصد س-به عالوه اين كه حكّام بستك در مدت متجاوز از سيصد و پنجاه
اي   پيدا كردند و باعث تحوالت سياسي عديدهفارس خليجخود، در اين مناطق، چنان نفوذي در

 پيوند خورد و مانند يكي از بنادر معتبر آن در تاريخ و فارس خليجشدند كه در حقيقت بستك به 
  .اش جايگاهي متعالي يافت  اقتصادي–جغرافياي سياسي 

بنابراين نام بستك و جهانگيريه در جغرافياي . شناسيم  نام بستك ميما امروز جهانگيريه را به  
هاي خود را بر  شود و حكّام بستك تمام نقشه  همه جا ديده ميفارس خليج اخير ةسه چهار سد

  .نمودند  تهيه ميفارس خليجاساس 
 چهاردهم هجري مركز رتق و فتق امور ة دوازدهم تا نيمةبستك در طول دو قرن، از نيم  
توان اين دوران را دوران طاليي  گردد و مي  از بندر عسلويه تا نزديك بندرعباس ميفارس خليج

  .بستك ناميد
شهرستان بستك در شمال غربي استان هرمزگان قرار دارد كه از شمال به شهرستان الر و از   

 بخش غرب به شهرستان المرد در استان فارس و از جنوب به شهرستان بندرلنگه و از شرق به
 4/5653مساحت اين شهرستان . گردد رويدر شهرستان خمير در استان هرمزگان محدود مي

  .گيرد مي  درصد مساحت كلّ استان هرمزگان را در بر4/8كيلومتر مربع، حدود 
بست، از جنوب به كوه گچ، از مشرق به كوه هرمزان و از  شهر بستك از شمال به كوه گاه  

  . پتنگ محدود استة اكالي و پشتسمت مغرب به فرودگاه و برد
 درازي خاوري ة دقيق22 درجه و 54 پهناي شمالي و ة دقيق12 درجه و 27شهر بستك در   

  . متر است400نسبت به نيمروز گرينويچ قرار دارد و بلندي آن از سطح دريا 
 220 كيلومتر و تا بندرعباس 120 كيلومتر، تا الر 170 شهر بستك تا بندرلنگه ةفاصل  
  .لومتر استكي
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 بستك و جهانگيريه با همين ة منطق1316پس از تصويب قانون تقسيمات كشوري در سال   
گيرد و حكومت خوانين بستك و جهانگيريه تقليل يافته، به  نام جزو شهرستان الر قرار مي
خان  آخرين خان و حاكم متنفذ بستك؛ محمد اعظم. يابد بخشداري بستك تغيير نام مي

  .اند ن، نويسنده، مورخ، و دانشمند بستكي است، كه چندين سال بخشدار بستك بودهعباسيا بني
گيري شهرستان بندرلنگه و جدا شدنش از الرستان، بخش بستك نيز   با شكل1332در سال   

 بخش بستك به شهرستان بستك 1379گيرد تا اين كه در سال  جزو شهرستان بندرلنگه قرار مي
شدار بخش بستك و اولين فرماندار شهرستان بستك؛ احمد حبيبي بوده آخرين بخ. يابد ارتقا مي
  .است
بستك در طول تاريخ حيات خود، مصائب طبيعي و غير طبيعي فراواني متحمل شده، اما   

ت ترانزيتي آن باعث شده است كه جهانگيريدارد و در   ديروز و بستك امروز را سر پا نگهةموقعي
هاي فرعي   شيراز، جهرم، خنج، الر، بستك، جناح و بندرلنگه؛ يكي از راهاين ارتباط راه بازرگاني

  .باشد هاي مورد مطالعه و دقّت مي  ابريشم از شاخصةجاد
 ناصري، تاريخ جهانگيريه، ةدر منابع موثق فرهنگي و مĤخذ مستند تاريخي همچون فارسنام  

 جهانگيريه به تفصيل، مطالبي  واليتي- حكومت رسميةها دربار الرستان كهن و برخي سفرنامه
 قاجار كه تمام كشور به ةدر اين مراجع، مسطور است كه از روزگاران پيشين تا دور. مندرج است

شده، جهانگيريه يكي از واليات جنوب و تابع ايالت فارس با   واليت تقسيم مي27 ايالت و 4
  .ه استرواياني شجاع و با درايت بود حاكماني قوي و با كياست و فرمان

هنگامي كه شيخ ):  قمري1152 -1096( شيخ محمد سعيد بن شيخ عبدالقادر بستكي -1
گردد، حكومت  محمد سعيد حاكم بستك و جهانگيريه و بندرعباس و بندرلنگه و الرستان مي

  .كند جهانگيريه را به برادرش شيخ محمد تفويض مي
شيخ محمد بستكي از ):  قمري1197 -1113(خان بن شيخ عبدالقادر بستكي  شيخ محمد-2

 47مدت حكومت وي .  سالگي فوت كرده است84و در سن مقتدرترين حكام جهانگيريه بوده 
  .سال بوده است

  . به حكومت رسيد1197 وي در سال ): قمري1217-1143 (خان خان بن شيخ محمد  هادي-3
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 به 1217خان در سال  فيع محمد ر): قمري1238 -1163(خان  خان بن هادي  محمد رفيع-4
مت بركنار شد و فرزند ارشدش حكومت رسيد و پس از مدت كوتاهي بنا به داليلي از حكو

  . سالگي فوت كرد75وي در سن . خان به حكومت رسيداحمد
با وجودي كه پدرش در حيات ):  قمري1256 -1208 (خان  بزرگ بن محمدرفيعخان  احمد-5
تحعلي شاه قاجار و حكم فرمانفرماي فارس رسماً زمام امور رمان ف با دريافت ف1229ود در سال ب

 سال 27حكومتي بستك و جهانگيريه و بندرلنگه و جزاير تابعه در دست گرفت و پس از 
  . سالگي به رحمت ايزدي پيوست47 هجري قمري در سن 1256حكمراني در سال 

 وي قريب يك ماه به ):ي قمر1296 -1227( بزرگ خان  بن شيخ احمدخان  شيخ محمد-6
چون جنبة روحانيت داشت، كمتر به امور ديواني و انجام مراجعات دولتي . جاي پدر نشست

ديد برادرش،  پرداخت و بدين جهت مورد تعقيب فرمانفرماي فارس واقع شد و به صواب مي
 سال حكومت بلوك دژگان 40 پس از خان شيخ محمد.  به حكومت نشستخان حاجي مصطفي

 69 در سن 1296جا در سال   به او محول شده بود؛ در همانخان  به وسيلة برادرش مصطفيكه
  .سالگي فوت كرد

 وي عالوه ): قمري1299 -1235( بزرگ خان بن احمد) فايز بستكي (خان  حاجي مصطفي-7
 1256آغاز حكومت وي سال . نموده است بر حكمراني؛ شاعري توانا بوده و به فايز تخلّص مي

  .ي بوده استقمر
 وي به دليل اختالفات خانوادگي به ): قمري1304 -1260( خان  بن مصطفيخان  احمد– 8

  . شهيد معروف شدخان  به قتل رسيد و به احمدخان رفيع دست برادرش محمد
 وي پس از كشتن برادرش ): قمري1255متولد  ( خان  بن مصطفيخان  محمد رفيع– 9

ت كرد و سپس خلع شد و برادرش صولت الملك به  به مدت يك سال حكومخان احمد
  .حكومت رسيد

مطابق با /  قمري1346-1272(خان بستكي  خان صولت الملك بن مصطفي تقي  محمد-10
پس از يك سلسله مبارزات بر )  شمسي1266( قمري1305 وي در سال ): شمسي1235-1306
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ال حكمراني در سال  س41 سالگي، پس از 74سر كسب قدرت به حكومت رسيد و در سن 
  .او سياستمداري برجسته و باسواد بود. وفات يافت)  شمسي1306( قمري 1346
 1362 -1298(بن صولت الملك بستكي ) سطوت الممالك(عباسيان  خان بني رضا  محمد-11

به حكومت )  شمسي1297( قمري 1336وي در سال ):  شمسي1322-1260مطابق با / قمري
  .ها حاكم بستك و جهانگيريه و بندرلنگه و الرستان بود الو س. الرستان منصوب شد

 هجري 1346 -1280(خان بني عباسيان بن سطوت الممالك بستكي  اعظم  محمد-12
 .ها بخشدار بستك و جويم الرستان بود آخرين حاكم و خان متنفذ بستك و سال): خورشيدي
 فرهنگي و ادبي فراوان  ، علمي، با داشتن مفاخر تاريخي،  كرانه ها و سواحل خليج فارس  
. ، نقش قابل توجهي ايفا نمايد است در طول تاريخ در پاسداري و غناي زبان و ادب پارسي توانسته

، از قديم االيام برقرار بوده است كه در  هاي عربي آن نشين  با شيخفارس خليجارتباط تاريخي مردم 
هنگ ، عالمان و نويسندگان در انتقال فر ران نقش مهم شاع، فرهنگي-اين رابطه و تعامل تاريخي 
  . ، پر رنگ و غير قابل انكار است جا مشهودو تأثيرگذاري آن در جوامع آن

  
  ، عباس انجم روز
به سال » خور الرستان«هاي  از تبار خواجه» خواجه«، متخلص به  روز فرزند محمد عباس انجم

باشد و به زبان فارسي و عربي وارد  ميداراي تحصيالت قديمي .  در بندرلنگه متولد شد1304
  .است
،  هاي خاور  به خدمت مطبوعاتي پرداخت و سلسله مقاالتي در روزنامه1327وي از سال   
، تهران  ، نداي زاهدان ، بهار ايران ، پيك خجسته ، پارس شيراز ها ، خواندني ، اطالعات كيهان

  .نوشت... اكونوميست و 
عباسيان بستكي و  تأليف محمد اعظم بني» عباسيان بستك و بنيتاريخ جهانگيريه «دو كتاب   
برده چاپ  تأليف شيخ محمد شريف خالدي بن سلطان العلماي بستكي به كوشش نام» براي همه«

  .و منتشر شده است
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 و درياي عمان، فارس خليجبرقع پوشان : عبارتند از» روز انجم«ي  شده كتاب و آثار چاپ  
   ... خرماستان، فرهنگ دري و

  چاپ ة، تاريخي و اجتماعي آماد ، ادبي ل فرهنگيليه بيش از بيست جلد كتاب در مسائا مشار 
  .دارد
 در زادگاه خويش؛ بندرلنگه به رحمت 1384ماه   فروردين26مرحوم عباس انجم روز در   

  .جا به خاك سپرده شد ايزدي پيوست و در همان
  

  ، محمداعظم عباسيان بني
 شمسي در بستك 1280الممالك بستكي به سال  اسيان بستكي فرزند سطوتعب محمد اعظم بني

اي بود كه از سر شوق و عالقه به  ، محقق و نويسنده ، شاعر ، اديب اين مورخ بستكي. به دنيا آمد
،   و تاريخ عرب و پارسي كامالً آشنا بود و از تاريخ بستك به ادبيات. تحقيق و تفحص پرداخت

تاريخ جهانگيريه و «  اطالعات جامعي داشت كه تأليف كتابفارس خليججزاير ، بنادر و  الرستان
 شمسي در بستك دار فاني را وداع 1346وي به سال . مبين اين آگاهي است» عباسيان بستك بني
  .گفت
  

  كُنچي
  افزاست باغستـان كنچي ي تابان كنـچي                           كه روح  خوشا آن چشمه
  ي بستــان كنـچي                           چو باشــد محفل از ياران كنچي هميان  ســبز

  كنچيكنار جوي آب و بـــاغ و بستان                            بهـار و فصـــل تابستــان 
  است از تهران كنچي درازي تنگ و بنگرهـــاي آبش                            چو دربندي

  جا                             مكان يـــوسف كنــــعان كنچي  باشد در آننظــرگاه خـــدا
  صداي ذكر تسبيحات و صلـوات                            طنين انداز كهــــســاران كنچي

  احسان كنچي ي بازاست سفره زيمن بركت مـــوالي  اعـــظم                            كه
  نش فـراوان                            همه شـادند مهــــمانان كنچيچه از اطعام و احسـا
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  براي حاجــت هر دردمــــندي                            شده خاكش همه درمان كنچي
شفا ســــامان كنچي ـهاده                            شده داراـل   ز هر سو دردمندان رو ـن

  ل                           ز حـــــاجتمنـــد بيماران كنچيهـرحا رواگردد به شان كه حاجت
  جا پــــا گذارد                           شـود مجــــذوب آقايان كنچي اگر شاهي در آن

  شــان كنچي شعار دين و آييــن طريقــــت                           گرفته يوســف ذي
ـي و مــــظهر ايمــان كنچيدين      ي عالم قدوه كه باشد قطب                         وـل
  وارند گرد  كويــش                           چـــــه از پيـــر و برنايان كنچي همه پروانه

  رويــان كنچي وخندان                          وفادارند خـــوش سخن،خوشحال شيرين همه
  آستان كنچي                     هــمي دارد در آنهواي كويت اي مـــوالي اعــظم      

  كه ديدارم ز  ديـــدار تو روشن                          شــــود از مـهر دلداران كنچي
  بگيرد دســت بر دامــان كنچي»                          اعظم«پريشان است حاجتـمنــدِ 

            ببــر بـــاال بر آن آسمان كنچيكف دستي تو در وقت  سحرگاه                
  ي منان كنچي الـدعوه مگر از باطنش بخشـــد گنــاهم                          مجــيـب 

  
  عبدالرحمن ، شيخ )العلماي بستكي سلطان( خالدي

،  از اديبان» العلماي بستكي سلطان«معروف و ملقب به » شيخ عبدالرحمن بن شيخ يوسف خالدي«
مركز ( قمري در بستك 1293در سال . ، مفتيان و دانشمندان معاصر است ، فقيهان رانشاع

شش سالگي كه در  اش هويدا بود؛ چنان ناصيهمتولد شد و از اوان كودكي آثار نبوغ از ) جهانگيريه
مشغول » شيخ محمد شافعي كوهيجي«در عرض يك ماه قرآن بياموخت و در محضر درس 

، شوق و اشتياق فراوان ابراز داشت به طوري كه  تن علوم رايج عصر خودتحصيل شد و در فراگرف
پس از خواندن مقدمات به فكر مسافرت به خارج از . باعث اعجاب و تحسين استاد خود گشت
جا به ظور از بستك به بندرلنگه و از آنبه همين من. افتاد كشور و ادامه و تكميل تحصيالت خود

اين فاضل عراقي استاد نحو .  كشتي با يكي از فضالي عراق آشنا شددر. بندر بصره در عراق رفت
بود و سؤاالت بسيار مشكلي از نحو مطرح كرد كه سلطان العلماي بستكي همه را درست و 
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فقه و اصول » ابوبكر شطا«از عراق به حجاز رفت و در محضر درس استاد . ، جواب داد صحيح
استاد دانشگاه جامعه االزهر رسيد و » شيخ شربيني «، سپس به مصر شتافت و به خدمت بياموخت

  .در آن دانشگاه معتبر به تكميل تحصيالت خود مشغول شد
اي يافت و براي   و تركيه رفت و از هر خرمن خوشه ، مراكش، تونس پس از آن به سوريه  

،  ، نحو ف، صر ، طب ، فلسفي ، ديني اي برداشت و در تمامي علوم ادبي خود از علم و دانش توشه
، عالم و دانشمند به   يونانية، حكمت الهي و فلسف ، بديع  و بيان ، معاني ، منطق ، تفسير ، اصول فقه

  .تمام كلمه و متبحر و متتبع شد
پس از مسافرت و سياحت طوالني به منظور تجديد ديدار خويشان و بستگان خود به   

فري به كشورهاي اسالمي كرد و با بستك بازگشت و پس از چندي اقامت در وطن، مجدداً س
اي بنياد كرد و به   مدرسه  و جا متوقف شدم و معرفت به بستك برگشت و در آندريايي از عل

  .تدريس و افاضه مشغول گرديد
شيخ عبدالرحمن خالدي «براي » سلطان العلما«لقب » الدين شاه قاجار ناصر«از جانب   
  .معروف گشت» علماي بستكيسلطان ال«صادر شد و از آن پس به » بستكي
» سلطان العلمايي«اما اين دانشمند بدون توجه به اظهار لطف دربار و بدون اعتنا به لقب   

همچنان در مقام امر به معروف و نهي از منكر با عمال آن شاه مستبد بناي مبارزه را گذاشت و 
شيخ .  قتلش كردندةاراد،  ، وجود شريفش را سد راه مطامع و منافع خويش يافتند چون ستمگران

، ناچار از بستك به بندرلنگه مهاجرت كرد و چهل سال در آن  چون به سوء نيت آنان آگاه شد
بندر به تدريس علوم معقول و منقول مشغول شد و صدها نفر از ساكنان بنادر جنوب و 

 پانصد چيني كردند و بيش از  اعم از ايراني و تازي از خرمن فضل و دانشش خوشهفارس خليج
  . دانش رسيدندةنفر از شاگردانش به مقامات عالي

،  ، خوش محضر و خداترس بود و در سفر و حضر  مدبر،مردي پرهيزگار» سلطان العلما«  
در علم و دانش چنان پيش رفته بود كه . پرداخت شد و به نيايش پروردگار مي شب بيدار مي نيمه

شد و هرگونه پرسشي را  فكر نميه به كتاب و ت، محتاج مراجع براي پاسخ به سؤاالت گوناگون
دوستي متعصب و با نفوذ بيگانگان در ايران شديداً مخالف بود؛  در وطن. داد تأمل جواب مي بي
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، او  دست شد  همنطلباحكمران بحرين با استعمار»  خليفهشيخ عيسي بن علي آل«كه وقتي  چنان
» سلطان العلما بستكي«، ورود  »شيخ عيسي«گيخت و خواند و مردم را عليه او بران»  الولدعاقّ«را 

جا كه  عليه استبداد تشجيع كرد و تا آن، اهالي جنوب را در نهضت مشروطه. را به بحرين منع كرد
  .امكان و توان داشت در راه بسط آزادي كوشيد

شيخ محمدعلي خالدي «،  ترين آنان ترين و فاضل از وي چندين پسر به جاي مانده كه مهم  
 علوم ديني ةمدرس«است كه داراي تأليفات فراواني است و مدرس » سلطان العلماي بستكي

) شهر دوبي(بوده و اينك استاد ارشد دانشگاه معارف اسالمي در امارات عربي متحده » بندرلنگه
  .باشند مي

  :»سلطان العلماي بستكي«تأليفات مهم 
  )به عربي در نحو( الفوائد الصمديه -1
  )به عربي در بديع( بديعيه -2
  )به عربي در ميراث(  رحبيه -3
  )به عربي در توحيد( سلطان الرسائل -4
  )به عربي در نحو( شرح قطر -5
  ))ص( سيرت حضرت رسول اكرم-به عربي( ظهور الحقائق -6
  )به عربي در تاريخ اسالم( كشاف الحقائق -7
، دلنشين و زيبا  ، حكيمانه اشعاري نغزبيش از چهل تأليف دارد و به عربي و فارسي » سلطان العلما«

  .سروده است
بدرود حيات گفت و با » بندر مرواريد« قمري در بندرلنگه 1360 سالگي در سال 67در سن   

  .لبيك گفتن دعوت حق از اين سراي فاني به كوي يار و سر منزل معشوق شتافت
  

  صالح ، مال محمد دهنگي
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 خورشيدي 1228به سال » ضعيفي«، متخلص به   هرمي، فرزند مال جمال مال محمد صالح دهنگي
 هرم و كاريان ةاجدادش از منطق.  در زادگاه خود در گذشت1310در دهنگ به دنيا آمد و در سال 

  . به دهنگ آمده بودند )از توابع جويم الرستان(
اي عالي داشت و با مهارتي خاص  دلي بود كه طبعي روان و حافظه مال محمدصالح روشن  
سرود و ذهن و زبان مردم منطقه  مثنوي، قصيده، غزل و دوبيتي مي. گفت البداهه شعر مي في

  .جايگاه شعر اوست
 ة فردوسي سروده است كه از آن جمله قصةاشعار حماسي فراواني به سبك شاهنام  
  .باشد مي»  داالنةنام جنگ«
  

  اي سيدمحمد سيدابراهيم گوده
 چشم به دنيا» دهتل«، در  اي از سادات گوده ي در خانواده قمر1282سيدمحمد سيدابراهيم به سال 

بار به  سالي يك. اش به شعر و شاعري از آغاز كودكي و نوجواني در وي مشهود بود عالقه. گشود
گويا پدرش . جا اقوام و خويشاونداني داشت، زيرا در آن كرد مسافرت مي) اشكج( جاسك ةمنطق
حاكم » مير بركت بلوچ«كند و نزد  مي جش خاطري پيدااز دهتل رن) سيد ابراهيم سيد محمد(

سيد عبداهللا و سيد . پردازد جا به زندگي ميگيرد و در آن خواهر وي به زني ميرود و  جاسك مي
كه به دهتل و گوده رفت و آمد  اند عبدالرحيم از برادران سيد محمد سيد ابراهيم در جاسك بوده

گاه داراي   خود يك بار ازدواج كرد ولي هيچة سال62ر سيدمحمد سيدابراهيم در عم. اند داشته
علت . جاست اش نيز در همان  در دهتل رخ داد و مقبرهق1344وفات وي در سال . فرزندي نشد
  .، سينه پهلوي شديدي بوده است مرگ شاعر
 دوست اديب ،پدر آقاي دكترسيد حمزه رضايي(مرحوم سيدعبداهللا سيد محمدرضا رضايي   

  . باشد  سيد محمد سيد ابراهيم ميةزاد، برادر سكونت دارد» بنارد چاه «كه در) گارندهو دانشمند ن
 منطقه است كه اشعار دلنشين فراواني ةسيدمحمد سيدابراهيم از شاعران توانا و خوش قريح  

»  برا دِنةتَوي دوش اَسِرِ برك«. است   بستكي سروده-اي به زبان فارسي دري و گويش محلي گوده
، نسيم  سلطان عشقِ گل رخان: برخي از اشعار مشهورش عبارتند از .باشد اش مي  سرودهاولين
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، شبي در  ، اي نكهت باد سحر ، دوش چِدِم اَ تِه ده زاري ، مه اُمدي گل عذاري ميان سبزه نوروز
  .... فصل نيسان و 

  .باشد نيز مشهور مي» سيد محمد خالو«سيدمحمد سيدابراهيم شاعر به 
  

  ، محمدشريف شريفي
 1271به سال » شريفي«، متخلص و معروف به  فرزند عبدالرحيم» روي محمدشريف بهشتي«

باشد كه اشعار  از شعراي مشهور منطقه مي. خورشيدي در روستاي انوه از توابع بستك به دنيا آمد
زبان شعرش . هاي مختلف مخصوصاً در قالب مثنوي از وي باقي مانده است فراواني در قالب

  .هايي از گويش محلي است ارسي دري آميخته به واژهف
، سال   سال درديةدربار. است ها يد طواليي داشته در به نظم كشيدن حوادث و رويداد  
هاي  هاي واليتي و محلي و تعويض حكومت  گراش و جنگ و ستيزة، جنگ قلع قحطي
اري سروده كه سينه به سينه ، بندرلنگه و الرستان و نيز حكومت مركزي اشع الطوايفي بستك ملوك

  .است  حفظ شده
كرده و اوضاع زندگي مردم را به دقّت  هاي دور و نزديك مسافرت مي به شهرها و آبادي  

فارس  هاي خليج به آن سوي آب. گر آن استهايش بيان داده كه سروده رار ميمورد مشاهده ق
او  ةشعر و گفت» دوبي«روزگار رفت و آمد داشته و در محافل و مجالس آن » دوبي«مخصوصاً به 

  . آشناست در آن ديار، نامي» شريفي شاعر«كه نقل مجلس بوده است و خالصه آن
،  آمده و در ميانِ مردم كنند كه شريفي هرساله به دهنگ مي هاي نگارنده نقل مي پدر و دايي  

ام  ادريي پدربزرگ م منزل و مأوايش در خانه. خوانده است اش را مي داشتني اشعار دوست
، به اين دليل  كرده وي را عمو خطاب مي» شريفي«بوده و ) مرحوم رييس محمد مرتضوي دهنگي(

  .بوده است» انوه«در » رييس «ةكه از طايف
  . دار فاني را وداع گفت» انوه« در 1334شريفي به سال 
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  مناجات
  ده پرورسپاس ذات پـــاك حـــي داور                 خداي رهنـــما و  بنـــ

  خداوندا جـــهان دادي صــفا را                صفا دادي ز حـــب  مصطفي را
  چون  حكيم از قاسم، از خـالق  بيخورد نون              هر نحوي جهان هريك به

ــبينيد قـدرت پـرودگـــاري                به سنگ صخره كرده آب جاري   ـب
         كه حيواني والدت كرده از گوشبرفتم  در شبستاني شـب دوش        

  ندارم قـدرت گفتار چنــــدون                كه كار حق نگويم اين و آن چون
  يكي در تخت و تاج خســـرواني                يكي در تحت زحمت زنــدگاني

ت دار باشـــد                 يكي فـــرمان   بر و پيشكار بـاشد يكي تجار و دوـل
  از ضرب سوزن قوت جويد                 يكــي يا اهللا و مال اهللا گــــويـديكي 

  مات و خسته زيـر كندر يكي در مسجد و محراب و منبر                يكي شه
  يكي خود سر و خود ساالر باشد                 يكي چون خر به زير بـــار باشد

    يكي از شاعري جـويد معـــاشييكي دزدي كند دزدد قمــاشي               
ــاشد بــر خـــاليق                خدا داده به هر كس هرچه اليق   خدا رزاق ـب
  كه از روزي كه دنيا را  نهــادند                خاليق هرچــه اليق بـــود دادند

  
  قلي ، مصطفي عباسي

. شمسي در بستك به دنيا آمد 1297مصطفي قلي عباسي فرزند احمد علي عباسي بستكي به سال 
، از همان اوان كودكي آثار علم  ، شعر و شاعري متولد شد ، كتابت ، قلم چون در خانداني اهل علم

، درس خواند و قرآن آموخت و   رفت خانه به مكتب. و ادب و فرهنگ و دانش در وي مشهود بود
سپس به .  بستك شدةطفوي مصة، آموزگار مدرس فارسي و عربي يادگرفت و وقتي باسواد گشت

 سالي كه در اين سمت بود با جديت تمام 27عنوان اولين شهردار بستك انتخاب شد و در مدت 
  .در ساخت شهر و ايجاد موسسات عام المنفعه بذل همت كرد
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اهل مطالعه و كتاب و تحقيق و داراي سوادي خوب و خطي خوش بود و نستعليق را نيكو   
در » بستك و جهانگيريه«كتابي به نام . راي چندين هزار جلد كتاب استاش دا كتابخانه. نوشت مي

، كه توسط انتشارات جهان معاصر  ، فرهنگ و آداب و رسوم منطقه تأليف كرد ، كشاورزي جغرافيا
، كارش و خدمات  در كتابش هيچ شرح حالي از خودش.  در تهران منتشر شد1372ماه  در آبان
  : شايد معتقد بوده است كه.  تحرير در نياوردةه رشت، ب اش  و خالصانه صادقانه
  تر آن باشد كه سر دلبران                گفـته آيـد در حـديث ديـگران خوش
 سالگي در شيراز بدرود حيات گفت و در زادگاهش؛ 76 در سن 1373 آبان 26وي در   

  .سپرده شدبستك با شركت جمع كثيري از دوستداران و همشهريانش تشييع و به خاك 
  

  ، محمدعلي غيرت
 در بستك پا به ش1301د مجرم بستكي به سال ، معروف به غيرت بستكي فرزن محمدعلي غيرت

،  ، حديث هاي محلي آن روزگار به فراگرفتن قرآن خانه نزد پدرش در مكتب.  جهان گذاشتةعرص
حب «حت عنوان از دوازده سالگي شعر سرود و اولين شعرش ت. ادبيات پارسي و عربي پرداخت

، تأثير فراوان  ، در شعر گفتنش باشند آثار پدرش و جدش كه از شاعران معروف مي. است» آل عبا
غيرت بستكي در . ، اشعار فارسي و محلي بستكي سروده است هاي مختلف در قالب. داشته است

به مقصد  در بستك به رحمت ايزدي پيوست و اين سراي فاني را 1372روز جمعه چهارم تير ماه 
  .، شتافت باقي ترك گفت و به جوار حضرت دوست

 توسط انتشارات 1376در سال » احمد حبيبي«ديوان غيرت بستكي به كوشش و تصحيح   
  .همسايه به زيور چاپ آرايش يافت

  
  جان انسان

  جاني به اين بزرگي، چون در بـــــدن نشيند
  در جاي تنگ و تاريك، خــــود را چگونه بيند          
  و ادراك زتر از خس و خاك، باشد به عقلعاج
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  آن كس كه اهــــرمن را، جـــاي خدا گزيند          
ــــــي پر و بال   اندر قفس خاكي، آن مرغ ـب

  پر دانه دشت و صحـــرا، او دانه چون بچيند          
ـــم يزل را   از قدرت ازل بين، اســــــرار ـل

  ينداز مرده زنده ســـازد، از نيســــت آفر          
  از حكمت الهـــي، شد خاك پــــادشــــاهي

  گل با جمال زيبــا، از خــــار آفــــرينــــد          
  اين سرّ عجز و قـــدرت، تعبير شد در انسان

  خاموشي و سخن را، سِـــرَّش چگـــونه بيند          
  

  خان ، مصطفي فايز بستكي
 قمري در 1235ز بستكي در سال  بستكي معروف و متخلص به فايخان  فرزند احمدخان مصطفي

 سالگي تحصيالت مقدماتي را در مكتب، تحصيل 21تا سن .  وجود گذاشتةبستك قدم به عرص
 پس از فوت پدرش به سمت ق1256، در سال  ي را فرا گرفتنمود و علوم عربي و فارس

ب گرديد و به رتق ، بنادر شيبكوه و جزاير تابعه منصو ، لنگه ، لشتان )بستك ( فرمانداري جهانگيريه
ل االو  ربيع12 سال حكمراني در 43پس از . و فتق امور و استقرار امنيت و آسايش مردم پرداخت

، دانشمند  آن مرحوم مردي اديب.  جهان فاني را وداع گفت و در بستك مدفون شدق1299سال 
داد و خود نيز   مي، شعرا و نويسندگان را بيش از هر كس مورد احترام قرار علما. پرور بود و ادب

فايز «ديوان . نوشت خط نسخ و نستعليق نيز نيكو مي. در شعر و شاعري طبعي روان داشت
  . در دوبي چاپ شده است1370در آبان ماه » محمد طيب هوشمند بستكي«به كوشش » بستكي
  

  گل باغ جواني
  ، امهانينهال بوستــان شـــــادمــــاني                 گــــل بـــاغ جوانــي

  چنان مشتاق ديـدار تـــو هستم                  كه چون تشنه به آب زندگاني
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  جان شدم بي روي ماهت                  اگر بينم تـو را، يــــابم رواني تني بي
ـرده از كــف                 من آيم يا تو مي   آيي؟  تو داني وصالت را عنانم ـب

  ست                 نباشــد مر مـــرا آن نردبانيولي قصر وصالت بس بلند ا
  نهد گامـي به ســـويم ناگهاني!                 كه آيم من، مگر لطف تو اي ماه

ــــعي را در نهاني   جاللت گر به ظاهر مـانع آيـــد                  نباشـد ماـن
  

  باشد چو خورشيد عيان مي        گر نهان است باشد؟ كيست آن كز همه عشاق نهان مــي
  باشد ي ذرات جهان مي نيست يك ذره نهان در همه ذرات جـهان         مظــهرش جمله

  باشد؟ سان مي نگرم نيست جز او         ليك الزم كه نگويم كه چه جهان چون چه بينم به آن
  باشد آن ميي دلدار در  ي  صــــافي بينــم        كه عيان جلــوه هرچه بينم، همه آيينه

  باشد جز يكي نيست دال گر خردي هـــست ترا          هر كسـي كو دو ببيند به زيان مي
  باشد هر صنعت از او چند نشان مي نشان است ولي صانع  هر موجود است         كه به بي

  باشد پـــــرتو حسنِ ورا روي جوان مي!          وصف حسنش نتواند بكــند كــس، فـايز
  

  الدين محمد ، شمس يكيش
. الدين محمد بن احمد حكيم كيشي از حكما و عرفاي بزرگ قرن هفتم هجري است موالنا شمس

در جاللت .  سيرت و جامع معقول و منقول بودكيشي دانشمندي صوفي مشرب و عارفي نيكو
مصنّف ) 720 و متوفي 634متولد (الدين مصلح شيرازي  قدر او همين قدر بس كه موالنا قطب

از شاگردان او بوده و از او در شرح ... و » سينا شرح قانون ابن«و » دره التاج«بهاي  كتاب گران
  .است كلياتش با احترام ياد كرده

فارس بود و مدتي از عمر خود را در عراق و   كيش در خليجة اهالي جزيرالدين از شمس  
الدين  مربوط و دوست و با خواجه نصير» جويني «ةاست و با خانواد  اصفهان و شيراز به سر برده
  .است  هايي كرده ل حكمت، پرسش او مكاتبه داشته و از او در مسائطوسي معاصر بوده و با
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 كيشي، به بغداد رفت و در 665در سال : نويسد مي» امعهالحوادث الج«صاحب كتاب   
و پس از چندي  شدند  نظاميه، مدرس شد و بزرگان قوم در محضر درسش حاضر ميةمدرس

  .توقف در بغداد به اصفهان برگشت
شيخ « معظمه مشرف شد و در بغداد خدمت ةكيشي به مك: نويسد مي» شد االزار«صاحب   

  . امر او مدتي در خلوت به سر برده و رياضت كشيدرسيده و به» جبرييل كُردي
سروده و كتابي به  كيشي در شعر و شاعري يد طواليي داشته و به فارسي و عربي شعر مي  
 حسين بن ةاي در شرح گفت كه مختصر و مفيد است تأليف كرده و نيز رساله» الهادي في النحو«نام 

اي نيز به اسم  رساله. پرداخته است» في قتلي حياتي، انّ  اقتلوني يا ثقاتي«: منصور حالج بيضاوي

 ةاي از آن در كتابخان خواجه نصير است و نسخه» نفس االمر «ةكه در شرح رسال» المناظره ةضرو«

  .مجلس، موجود است، از تأليفات اوست
بود، دفن » سردزك «ةاش كه در محل  در شيراز وفات يافت و در خانه694كيشي، در سال   
  .شد
  

  غمخار 
  خواري بر آورد گلش تا خط زنـــــگاري بــرآورد             عقيقش سر به خون

  آورد چو كافورش ز عنبر حلّه پـــوشيد             دمـار از مشـــــك تاتاري بر
  آورد نرگس مست             فغان از جان به هـــشياري بر ديد آن چو عكس سبزه

               بكشت و سر به بيــــماري برآوردمرا آن چشم جــــادو آشــــكارا 
  !ببرد و طرفه اين است              كه گويد خـط بـــــيزاري برآورد رخش جانم

  اسـت پنداري برآورد مرا گفـــــتا كه جانت بر لب آمد             خطش جاني 
  آوردنصيب شمس كيــشي خار غم شد             گلـــش تا خـــطّ زنگـاري بر
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  ، استاد عبدالرحمن فرامرزي
استاد عبدالرحمن فرامرزي  فرزند شيخ عبدالواحد از دانشمندان و شعرا و نويسندگان مشهور 

  . معاصر است كه از اساتيد دانشگاه نيز بود
، كالنترنشين فرامرزان بستك متولد شد و   گچويهة در قصبش1280ق برابر با 1315در سال   

  .بنارد به تحصيالت مقدماتي پرداخت اهدر گچويه، دهنگ و چ
را گرفت و آن را دو » تقدم «ة مجل ، در تهران امتياز نشر به كمك برادرش احمد فرامرزي  

 ة، امتياز روزنام زاده  به كمك دكتر مصطفي مصباحش1321فرامرزي از سال . ردندسال منتشر ك
. نوشت ، ساده و موثر خود مي با قلم شيواهاي انتقادي كيهان را فرامرزي  سرمقاله. را گرفت» كيهان«

» اقدام«،  »شفق سرخ«هاي  ، فرامرزي مقاالت مفيد اجتماعي و ادبي زيادي نيز در روزنامه به عالوه
، استاد دانشگاه بود و به   كيهانةعالوه بر مديري و سردبيري روزنام. نوشته است» ارمغان «ةو مجل

  . پرداخت كار وكالت دادگستري نيز مي
،  ، رشحات قلم ، مجموعه مقاالت ، زبان مطبوعات ، حيات ادبي داستان دوستان: تأليفات  

استاد عبدالرحمن فرامرزي در .  علمي و ادبي تقدمة مجلةو دور)  عربيةترجم(دستور زندگاني 
  . در تهران وفات يافت1351بيستم تيرماه 

 استاد عبدالرحمن ةزادبرادر)  شمسي1383-1304( فرامرزي به كوشش مرحوم حسن  
 خاطرات استاد -1:فرامرزي، از مجموع مقاالت استاد، سه كتاب تدوين گرديد و به چاپ رسيد

  . آذربايجانة استاد فرامرزي و قضي-3 ة فلسطين، استاد فرامرزي و قضي-2 ،فرامرزي
  

  بستك آن ديار عزيز
  ــــران بودرخــــان ته ها عمر من به غفلت و جهل             در پي گل سال

  خوان بود و غزل وان دگر سرخوشاين يكي برده دل به غُنج و  دالل             
  خبر من ز قوم و خويش و تبار            دل به سير اوين و شــــمران بود بي

  گـــــاه انــــدر پـــالژ بــابلسر            گاه ديگر به رشت و گيــــالن بود
  طــنم              حلقه، گِردم گروه يــــــاران بودخواب ديدم شبي كه در و
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  خاستم ز شيرين خــواب             تنم از وجد و شـــوق لـرزان بود صبح بر
  گفتم اي دل تباه كردي عـــــمر             چند بايد چو طــفل نــــادان بود

  ـه تــــهران بودزود برخيز و ساز برگِ  رحـــيل             تا به كي بايدت ب
  غُل از خاك تـــا به كيوان بود زود رفتم به ســوي مــــهرآباد             غُل

              جِت به زيرم چو مــرغ پرّان بودگذشتم زجمع و جت سوارشدم من
  زير پايم زمين خـــشك وخــراب             هرچه ديدم همـــــه بيابان  بود

  نما نــــمايان بود درعـــباس             شهركي خوشتا رسيـــــدم به بنـــ
  بعد يك روز عــــزم ره كـــردم             ره نــــــه، بل جايگاه غوالن بود
  گِردِ من همچو شمع جمع شـدند             هرچـــه عامي و سيد و خان بود

   سخندان بودزان ميــان اوستــــاد  دانشــمند             غيرت آن شاعــــر
  لفظ او جمله شوخ و نغز و ظريف              شعر او به ز در و مرجـــان  بود
  چند بيتـي كه در جــواب او دادم               همچو زيره به سوي كرمان بود
  !عذر خواهـــم ز غـــيرتِ اسـتاد              گر كه شعرم چو بند تنبــان بود

   بستك-11/7/1350              
  

  خار دشت وطن
  يكي مرغ خوشگو به دشت حـجاز                     سحرگه برآمـــد به شـاخي فراز

  آويــــز آغـــــاز كـرد                    ز شادي بسي زير و بم ســاز كرد نوايي دل
  ســـان حجــــاز ي دلنــــواز                      كه مينو نباشد به همي گفت با نغمــه

  دمد دم به دم بوي مشك؟ خشك                     چرا مي وصحراي آب دشت بي ازاين
ـوي   به گيتي چنين جاي خرم مجـــوي                     گلستان نباشد بدين رنـگ و ـب

  نوا برگذشت گه نسيمي در آمد ز  دشت                      بر آن مرغك خوش همان
  اي آگه از مــــرغزار يـــــمن خن                      نهبدو گفت اي مرغ شيرين  سـ

ــهشت                      همه سال چون ماه  ارديــــبهشت جهاني   است خرّم چو باغ ـب



 

  

47   فارس هاي خليج ادبيات و تاريخ محلّي كرانه

  

  است در و دشت آن الله و سنبل است                      تو گويي كه پيوسته جشن گل
               به گلگشت گلزار صـــــــنعا رويمبيا تا همين دم بــدان جــا رويـم        

  زين گفـــت بيهوده بس! جوابش چنين داد آن  خوش نفس                    كه اي باد
  :داستان كسي كش بود گوهـر از  راسـتان                     نباشد بدين گفتـــه هــم 

   ره مـــلك بيگانه گيــــرد به پيشكه دل بركَنَد از بر و بوم خويـش                    
ـاغ و راغ يمـن                      نيرزد به خــــاري ز دشتِ  وطن   همه سر به سر، ـب

  
  ، محمدحسن مجرم بستكي

 خورشيدي در 1278محمدحسن غيرت متخلص به مجرم بستكي فرزند فايز بستكي به سال 
 وي نزد مادر و به  ، ، پس ن بربستسه ساله بود كه پدرش رخت از جها. بستك متولد شد

 ة علميةتحصيالت را نخست در بستك و سپس در مدرس. ، بزرگ شد سرپرستي برادر بزرگترش
  .دنبال كرد» شيخ شافعي«نزد » كوهيج«

، رباعي و دوبيتي اشعار  ها، مخصوصاً در غزل اعري را از پدر به ارث برده، در بيشتر قالب  
 خورشيدي در بستك دار فاني را وداع گفت و 1343تكي در سال مجرم بس. فراوان سروده است

احمد «به كوشش و تصحيح » هاي مجرم بستكي دوبيتي«كتاب . در همان جا به خاك سپرده شد
  . چاپ و منتشر شد1376توسط انتشارات همسايه به سال » حبيبي

  مشبالفد امشب              چـهل گيسوي مشكين بافد ا ز رو بر مهر و مه مي
  مه مجرم ز تير غمــــــزه و ناز              دو صد پهلو ز هم بشكافد امشب

***  
  تو هرشب غب                 بر آمد جانم از لب بي ز عشقت اي نگار سيب غـب

       كه آمد جان زارم بــي تو بر لب   جدايي بس كن از بيچاره مجرم            
***  

   است              هــواي جـــنتم بي تو تموز استشبم از روي تو روشن چو روز
  شبي مجرم لبت بوسيد در خـــواب               به كامم لذت شهدش هنوز است
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***  
  ز شرم قامتش گلزار زار اســـت                 ولي حيف است كه با اغيار يار است

  بستـــن  زنار، نار استســـــزاي !                  نالي ز عشق يار مجـــرم چه مي
***  

  هاي تو، بوسي حرز جان است لبت را قند و قندت را لبـان است            ز لب
  اي چند             مــــرا ديگــر حيات جاودان است اگر بخشي به مجرم بوسه

***  
  چنين بزمي ز فردوس برين است             كه در پهلو نگــــار نازنين است

  نشيند يار هرشـــب             مرا اقبال و دولت در نگين استبه مجرم گر 
***  

  به خوبي چون تو در عالم كسي نيست         كه در حسن و جمالت كم رسي نيست
  رسي نيست تظلــم دارم از درد فـــراقــــــــت          ولي مجرم به وصلت دست

***  
ـج             ف! وفا مبادا هرگزت اي بــي   رستادم ز بهرت هشت نارنجرـن

ـه ياد مجرم محزون با رنج   به شربت ساز و نوش جان بفرما             ـب
***  

  قند شيرين گهـر ســـنج                نهاده بر دلم درد و غـم و رنج بت لب
  قرارو صبر و ايمان و دل و دين                ربود از مجرم غم ديده هر پنج

***  
  لبر اثـر كــــرد              ز اول هـــم محـــبت بيـشتر  كردفغانم بر دل د

  به سروقت من آمد يار مجرم              نشست امشب به پيشم تا سحر كرد
***  

  پري رويي به من يار است امروز            به رويش چشم من چار است امروز
ــي نـ   ـام بردار است امروزبت مجرم ميان جمــــع خوبـــان            به خوـب
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***  
  ز دست دلبر جانانم امـــروز              به آه و نـاله و افغانم امروز

  ي دژگانم امروز چو پرسد يار از احوال مجـرم              بگو در قلعه
***  

  قند شكــر نــــوش                به صد عشرت نشستم دوش با دوش شبي با يار لـب
ــاگه              لـــبش خــــاييدم و گفــتا فراموشبه مجرم يك جناغي    بست و ـن

***  
  ز هجران بت بستان جـنانم             ز اشك ديده،غرق خون نابم
  اگر پرسد ز حال مجرم زار            بگـو از آتــش هجران كبابم

***  
  گهي از آب چشم خويش غرقم           گـهي آتش زند شعله ز فرقم

  رم كشد آهي ز جورت           زمين و آسمان سوزد ز برقماگر مج
***  

  ها چون كوه رفتم بي تو به صد اندوه رفـتم           به درد غصه! بتا
  به وصلت نارسيده مجرم زار           به حسرت با غـــم  انبوه رفتم

***  
  مي گلگـون عـــذارم          شش و پنج و سه باشد سن يار غنچه گل و گل

  چم و خم چون كمان شد قد مجرم          ز بـس كه سال و مه در انتظارم
***  

  ي جانــــان  نويـــسم             به خون ديده از مژگان نويسم جواب نامه
ـان نويسم! بيا مجرم   كه عرض حال دل سوز             به آن شاهنشه خوـب

***  
   فرسخ،دو ابروي تو بينمبه هرجا بنگرم،روي تو بيـنم            ز صد

  مكن هرگز تصور           كه جز تو، مـردم  كوي تو بينم! بت مجرم
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***  
  بــر آمد بي تو جانم بر لب از غم!            بت زيبا شمايل، يار هــمدم

  چنين افروختي آتش ز رويت           كه سرتا پاي مجرم سوخت در هم
***  

  ينا گل است يا برگ! دوست لب است اي
ـــف عنبرين يا سنبل است اين   دو زـل

  نالد شـــب و روز خواند كه مي كه مي
  ندانـــم مجرم است يا بلبل است اين

***  
  دمي تغيير خــــــو كن          دم آخر رسيـــده، شــرم رو كن!  پري رويا

  سپـــــارد           به دست خويش آبش در گلو كن بيا كه مجرمت جان مي
***  

  بري تو         به يك غمزه، هزاران دل بري تو فريب و دل ب دلعجاي
  اي از دل،بري تو ي تو         هزاران كرده داده نه تنها مجرم است دل

***  
  غيـر از دل آزاري  نــداني       رســوم الفـــت و ياري نداني! بتا

  چرا ترك وفا كردي به مجرم؟       مگــر طـــرز وفاداري نداني؟
  

  حيام
در سال » محيا«معروف به الدين متخلص و  الدين بن سيدقطب الدين فرزند سيد تاج سيد محي
  .به دنيا آمد) كال( در روستاي كل)  اول قرن يازدهمةنيم (ق1020
بود و ارادت خاصي به شيخ » شيخ عباداهللا انصار«و از تالميذ » سيدكامل پير«محيا از نوادگان   

 ة خود در منطقةخوش قريحه و از صلحا و عرفاي معروف دورحسن بستكي داشت و شاعري 
هاي معروفي دارد كه به  اشعار زيادي سروده و دوبيتي. ، الرستان و بنادر بود  جنوب ، بستك
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داشتني و زبان  ، دوست ، شنيدني سوز شرواهاي محيا جان. نامند» شروا«يا » شلوا«اصطالح محلي 
  .استحال مردم در مواقع خوشي و ناخوشي 

بدرود حيات گفت و در همان » كال« سال زندگي كرد و در زادگاه خود 120محيا در حدود   
  .جا به خاك سپرده شد

محيا «ها و شرح حال محيا در كتابي تحت عنوان  دوبيتي. محيا از شاعران سبك هندي است  
أليفات و  دكتر منصور رستگار فسايي استاد دانشگاه شيراز از تةبا مقدم» شاعري از جنوب

از سوي انتشارات ) چاپ دوم (1377و در سال ) چاپ اول (1370تحقيقات احمد حبيبي در بهار 
  .است  نويد شيراز منتشر شده

  
  شب تار است و مه در زير آب است        دو زلفون ولم در پيــچ و تاب است
   استكه محيا بيش از اين شـــــروا نگويد        جوانان پا شويد كه وقت خواب

***  
  ي آب حيات اســت             نبات و قند و شكر هر سه مات است ولم سرچشمه
  اي محــيا بنوشـــــد              چو خضـر  زنده دايم در حياط است اگر يك ذره

***  
  شمار است          به مواليي كه تيغش ذالفقار است به اللّهي كه نامش بي

             كه تا ديـــن محمد برقرار استسر از بالين عشقت بر نـــدارم
***  

  شب ابر است و شام گرگ و ميش است       نه همدم همدم است، نه خويش خويش است
  گاه پيش است مزن خيمه تو اي محيا در اين جـــــــا       بِكــــن خيمه، كـــــه منــزل

***  
  تمام جان من شستگرم و كوله درپشت           عــــرق آمد  دراين گرماي

ه من پازن كُشم، پازن مرا كُشت   همه گوينــــد محيـا پازني  كُشت           ـن
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***  
  گسار عاقلي نيست دلم ريش است و داروي دلي نيست          رفيـــــق غــم

  به گرداب غـــــم افتاده است محيا           چه ســازم كه نشان ساحلي نيست
***  

   بود و بگذشت           عجايـــب نوبهاري بود و بگذشتعجايب پير و پاري
  گذاري بود و بگذشت شبنبو در كنار شـــــط بغــــداد           كه محيا ره

***  
  هاي  تو باشــد گوهر و گنج بيا محياي مسكين سخن سنــج               سخن

   و ده پنجصدو پنجاه هاي خوشت نوم خداوند               يك است و نه سخن
***  

  خوش است آب و هواي بنگر بيخ           كبـــــاب پـازنانم بـــر سر سيخ
  شكار افكند محيا با رفيـــــــقان            به ســــت اربعيــن و الف تاريخ

***  
  انجامي ندارد سر بي عشق ساماني ندارد               غـم دلبر سر

         مريض عشق درماني نداردبسي محيا بپرسد از طبيبان       
***  

  درمــان دوا كرد ي حكم خدا كرد         نشايد درد بي نشايد چــــاره
  ميان يار و محيا؛ ناخن و گوشت         نشايد گوشت از ناخن جدا كرد

***  
  ولم تا خيمه بر روي زمين زد          علي شير خدا شمشـــير دين زد

  يا           براق از جنت آورد و به زين زدبراي خاطر دلدار محـــــــ
***  

  شب شنبه چه بيدادي به پا شــــد          مـــــــحمد از بر محيا سـوا شد
  رفت          دو كوه بيستون از هـــم  جدا شد خواهدش محمدرفت و محيا
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***  
  به  تابستان  بهار  اللـــه آمـــد      به سن بيست، غم صد ساله آمد

  كشتــي از بنگاله آمد ي  خاطر  موالي  مـــحـــيا       شكـــر بي برا
***  

  اي چـند سمن سيماي در دندان لب قند        شنيدستم كه داري گـله
  ملك ماچين و سمرقند ي محيا چه باشـــد؟        خراجش؛ خراج بوسه

***  
  من بوددان گر قلم بود             مركــب، آب درياي ي ز حد ني و ني

  اگر برگ درختان جمله كاغـذ             هنوز هم شعر محيا بيشتر بود
***  

  رهم دور و دراز و مركبم لنـگ            به بارم شيشه و راهم گچ و سنگ
  سه چيز اين جا به محيا رو نهاده            غــــريبي و ره دور و دل تــنگ

***  
  گــاه علي با سم دلدل   قــــدم تــل         ــةپسين گاهي برفتم سين

ـر زمين پيدا عرق از سينه    شده گل ي صاف محمـــد           چكيده ـب
***  

  قدت گل، قامتت گل، كفش پا گل             سخن گل، معرفت گل، مدعا گل
   چيدن در آمد يار محــــيا             سر و گـردن گل و نشو و نما گل به گل

***  
   گل، وفا گل             زمين گل، كوه گل، باد صبا گلشفقت گل، محبت

  گل اندر گل بود دلدار مــحيا              سراسر خاك پــــاك كربال گل
***  

  !من از ميل و نظر انداختي، اي ول!             شب دوشي كجا پرداختي؟ اي ول
  !خــتي؟ اي ولنگفتي يار محيا، شــب به خيـــري             مگر عهد قديمي با
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***  
  دلم غم، دلبرم غم، دلستـان غم               رهم غم، رهبرم غم، ره نشـان غم
  ميان موج غم بنشستـه محــــيا               زمين غم، غرقم از غم، آسمان غم

***  
  به چشم گريان، به تن بريانم از غـم            روان است از دو چشمم اشك چون يم

ـيچاره  مـــــحيـا            ز شـــــادي دور، بـا غم گشته همدمز آسيب فلك،    ـب
***  

  به بسم اهللا گويم فتـح كارم          به رحمانِ الرّحيم اميدوارم
  به ياسين و تبارك يار محيا          نگار سيم قـد و گل عذارم

***  
  زاغيگاهي برفتم سيل باغـي            بــــديدم بلبلي در چنگ  پسين

  سوزد چراغي عجب سري نديده ديد محيا            به شيب دود مي
  

  ، محمد مدني
.  خورشيدي در بستك متولد شد1325محمد مدني فرزند شيخ محمدنور مدني بستكي به سال 

 دوم ة اول متوسطه را در زادگاه خويش در دبيرستان مصطفويه و دورةتحصيالت ابتدايي و دور
 طبيعي از اين دبيرستان ديپلم گرفت و از ةان صحبت الر گذراند و در رشتمتوسطه را در دبيرست

 به تدريس 1348از سال . مركز تربيت معلم شيراز به اخذ مدرك فوق ديپلم رياضي نايل آمد
كرد و اينك  هاي بستك عربي تدريس مي ها نيز در دبيرستان رياضيات و ادبيات پرداخت و سال

  .باشد  تحقيق و سرودن شعر و مطالعه مشغول ميبازنشسته شده و در بستك به
ي  از كارهاي تحقيقي نامبرده دو كتاب ذيل كه به همت و كوشش وي در چاپخانه  

  .مصطفوي شيراز چاپ و منتشر شده است
  تأليف همت بستكي» شرح اسماء الحسني«كتاب 
  تأليف همت بستكي»  مولود برزنجيةترجم«كتاب 
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  مظفر بستكي
از شعرا » مظفر بستكي«و معروف به » مظفر« بستكي فرزند علي، متخلص به مرحوم غالم حسين
 سلطان علي شاهي نعمت اللهي و بسيار ةمردي درويش از فقراي سلسل. و ادباي معاصر است

در روستاي دهنگ از )  قمري1286( شمسي 1247مظفر بستكي به سال . بود دست مي قانع و تنگ
  . سالگي وفات يافت65 شمسي در شيراز به سن 1312ردين توابع بستك به دنيا آمد ودر فرو

به خدمت مشغول » منصوريه «ةرساند و در مدرس مظفر با زحمات زياد خود را به شيراز مي  
 سرشار داشته و به فرا گرفتن علم و دانش و ةذوق و قريح. پردازد شود و به تحصيل مي مي

فكري . و حكمت و فلسفه مطلع بوده استمند بوده و در شعر و ادب  خواندن و نوشتن عالقه
خواهي در صف آزادي خواهان در آمده و با  روشن داشته و هنگام شروع نهضت مشروطه

پرستي  خواهان و وطن مدح مشروطه و آزاديمستبدين مخالف بوده، و به همين جهت اشعاري در 
 مشروطه، ةن شاه؛ اعطاكنندو انتقاد از استبداد و مستبدين سروده، و به پاس قدرداني از مظفرالدي

  .اختيار كرده است» مظفر«بوده، » محقر«تخلص خود را كه تا آن تاريخ 
در شيراز تأسيس يافت، به مديريت كتابخانه منصوب شد »  مليةكتابخان« كه 1305در سال 
  .را بر عهده داشت»  دبيرستان شاپور شيرازةكتابخان«و »  معارفةكتابخان«و نيز رياست 

  
  ارزيبا نگ

  در همه عالم چو تو زيبـــا نگار              انـــحصـــر، ينحصـــر، انحصــار
ــان ترا               اختيــــــر، يخـــــــتير، اخـــتيار   كرده دلم از همه خوـب
  عشق من و حسن تو اندر جهان              اشتهـــــر، يشـــــــتهر، اشتــهار

  تـــو              افــــــتقر، يفــــــــتقر، افتـــقارما و گدايي ســر كـــوي 
  از شكن زلف تو در قــلب  من              انكســــــر، ينكســــــر، انكســار
  طبع من از دست رقيـــبان  تو              انضـــــجر، ينضجـــــر، انضجــار

  ر، يفتخــــــر، افتخـــارباشدم از عشق جمالت مــدام               افتخــــــ
  سر غم عشق تو بايد ز خـــلق               استتــــــر، يستتـــــــر، استتـــار
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  دراز               احتصـــــر، يختصــــــر، اختصــار!ي عشق است،مظفر قصه
  

  مهرش نرود از دل
ــشين رادر قيد غم افك  را          دين و دل شوخي كه زِمن برده به شوخي   نده من گوشه ـن

  با آب بشــــويند اگر نـــــقش نگين را  مهرش نرود از دل من همچو كه نَـرود          
  بتگر بخرد آتــــش با آب عجيـــــن راـتم         خَوي بر ورق عارض او ديدم و گفــ

   راوپسين صبح تو همين» مظفر«دار خوششام وي و رخسار چو روزش      با زلف چو 
  

  ، ابراهيم )رامي(منصفي
 وجود ةعباس پا به عرص  در بندر1324در آذرماه » رامي«ابراهيم منصفي فرزند محمد متخلص به 

،  از نوجواني به شعر.  در بندرعباس به رحمت ايزدي پيوست1376 و در اول تير ماه گذاشت
،  1342در سال . از كرد سالگي آغ14 -15فعاليت خود را از . مند بود موسيقي و نقاشي عالقه

اش به نام  ، اولين اثر قلمي هنگامي كه در دبيرستان ابن سيناي بندرعباس مشغول تحصيل بود
آيين  هايي به سبك نيمايي و كالسيك به همت آقاي سيدرضا نيك شامل سروده» مرواريد ساحل«

  . گامبرون بندرعباس به چاپ رسيد و منتشر شدةخان ، مدير چاپ كرمستجي
  .است و ديگر نشريات چاپ شده» خوشه «ةدر مجل» رامي«هاي  ار و قصهاشع
در بستك و . گفت اي شعر مي ، بستكي و گوده هاي محلي بندري به فارسي و گويش  
 و ايلود به تدريس اشتغال  ، تدرويه ، فارياب ، گتاب احمدان ، عالي ، هرنگ دهتل: هاي روستا
  .است دشته

  :خوانيم ز به گويش بستكي از وي ميانگي اينك، غزلي زيبا و دل
  

  نازِ مسشچشياي 
              چشياي   نازِ مسش  و  يه  غمزَه  خـوارم    اُشكُو      

                                                   و خدا كه هِسكِه نادِنگ چــه و روزگـــارم  اُشكُو
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ــرُونگ  دِن                  گَپياي دل  نِشيُن نِ  بـش  و  خَشي  چ  
                                                    و  لِطافت   كلومش  همه   آيه   بـــارم     اُشكُو

              مو اُميدم از خدا دِن كه مگَه ي خـــداش   بِوِئنِم      
         چنِ مرغِ شُو كه تنهان مگه غصه خــــوارم  اُشكُو                                          

              اِ،  نَه  دس  سرنوشتِن   كه  مو   اِندِه    بينوا  بِم     
                                                    تِه دل مو خار محنت، گــلِ   دس  يـــارم  اُشكُو

نِ  صــيرتِ  جـميلُش                   چنِ ُخُ ش  كَسي  نَنيدِن،  چـ  
                                                   كه گناه بت  پرسي  و  مِــــه  طرح  كـارم  اُشكُو

نگ    مامـنِ   سينَــه يِ    معسلِ  كَپِ   شِرِنگُش   چ                
  گِنَــــه اي تـبـــارم اُشكُو!                شَه تِه كَپ  نَدِم خدايا                                   

گُم  كَـــرِ  خـدا  دِن         اَگَه  زندگيم  نَشابيت  چِه   بـ                
ــزارم اُشكُو  خَشـــي  مـ زِرِ خاكِ پاكِ بســـتك، و                                                  

 Časeyāy-e nāz-e massoš va ya q’amza xārom oško 
Va xodā ke heske nādeng če va rouzegārom oško 
Gapeyāy-e del nešinoš va xaši čon-e barong den 
Va letāfat-e kaloumoš hama āya bārom oško 
Mo omidom az xodā den ke mogay xodāš beveanem 
Čon-e morq’-e šov ke tanhān moga q’ossa xārom oško 
Ea na dass-e sarnevešten ke mo ende binavā bem 
Te del-e mo xār-e mehnat gol-e dass-e yārom oško 
Čon-e xoš kasi naniden čon-e sirat-e jamiloš  
Ke gonāh-e bot parassi va me tarh-e kārom oško 
Asal-e kap-e šerengoš čon-e sinay-e mamāmong  
Ša te kap nadem xodāya genaei tabārom oško 
Aga zendegim našābit če bogom kar-e xodā den 
Zer-e xāk-e pāk-e bastak va xaši mazārom oško   

  .چشمان ناز مستش با يك غمزه و كرشمه، خوار و گرفتارم كرد
  !به خدا قسم، كسي نمي داند چه به روزگارم آورد

  . مانند باران بود،پذيري دلنشينش در  سخنان دل
  .لطافت كالمش به نداي غيبي مي مانست
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  .همه وقتِ خدا، آرزوي ديدن او را داشتم
  .من هم مثل شباويز در تنهايي، غصه دار و خوارم

   دست سرنوشت نيست كه اين چنين مرا به بينوايي كشانده است،،اين
  . است خار محنت براي دلم به ارمغان آورده،بلكه گل دست يارم

   _معشوقي چون او با آن صورت زيبا وجود نداشت و 
  !آن صنم زيبا روي پري پيكر، چه ماهرانه مرا بت پرست ساخت
  دهان عسل گونش، هم چون پستان مادرم، حيات بخشم بود،

  . نه تنها خود ديوانه شدم بلكه تبارم را نيز به ديوانگي كشاند،كه با گذاشتن آن بر دهانم
  _ي برايم مقدور نباشد، چه بگويم ؟ خواست خداست و  زندگةاگر ادام

   .   دفن كرد بستكاوست كه مرا در زير خاك پاك
  

  ، مال محمد نامي
قاضي «و » مالّ محمد«و در زمان حيات به » نامي«اش  و تخلّّص شعري» محمد«مالّ نامي، نامش 

  .معروف بوده است» محمد
ستك بوده و در بعضي نسخ خطي تحت عنوان از توابع ب) پتو(زادگاهش روستاي فتويه   
  .نيز از او ياد شده است» موالنا نامي فتوحي«

باشد كه در شهر الر رخ داده و  ق مي 921  و تاريخ وفاتش 812 يا  810سال تولدش   
 نهم هجري، ةنامي شاعر و انديشمند سد. الر واقع است) كوريچان( كوريچو ةآرامگاهش در محل

پرداخته و آثار   گوده مية و جمعه بوده و بيشتر به مدارس ديني منطققاضي و امام جماعت
نامي از . باشد، هنوز قابل رؤيت است كه مؤيد اين موضوع مي» فتويه«اي قديمي در  خانه مكتب

 عالءالملك الري بوده و غالباً بنا به خان شعراي مشهور و عرفاي معروف، معاصر با شاه ابراهيم
  .پرداخته است در آن مركز به مباحث علمي و ادبي ميدعوت حاكم الرستان 

  .باشد   چاپ مي ديوان نامي، توسط نگارنده تصحيح و تحشيه شده است و آماده
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  نهال خوش اندام
  خالف دين تو بودن، دليل بد كامي است         به خاك پاي تو مردن، نكو سـرانجامي است

ـهبه تاب شوق تو، در مجمر وجود از شوق          ي خامي است جو عود هركه نسوزد، نشاـن
  لباس حسن تو، در حد دامـــن  پاكـــت        نهال قد تو، در غـــايت خوش  اندامي است

  است گر شامي است گـر رومي        مطيع راه تو گر مصري محب روي توگر فارسي است
   عزتت عــــامي استمقيم مأمن قرب تو، در حريم  وصــــال         حكيم عقل در ادراك

  به جهدخويش كسي،ره به عزت تو نيافت         كه رحمت تو عطايي و فضلت انعامـي است
  ز فيض چون تو حبيبي ز بامداد الســــت         دلم ز جـــــام بلي در محبت آشامي است
  صباست پيك سبك رو، ولي به حضرت تـو        حديـــث قــول محبان ز قول پيغامي است
  زبان دل به تو گوياست،چشم دل به تو باز        حجاب حايل اگر هست در جهان، نامي است

  
  ، شيخ عبداهللا بندي كوهيجي نقش

، از مفتيان  بندي كوهيجي شيخ عبداهللا ابن شيخ حسن بن شيخ عبداهللا بن حاج شيخ احمد نقش
ة  و دانشمندان جهانگيريپدر و اجدادش همگي از مفتيان. فاضل و نويسندگان باذل معاصر است

 الرستان فارس متولد شد و ةاز توابع جهانگيري) كوهيج( در كوهج ق1318در سال . اند فارس بوده

العرب ةگاه به جزير مقامات را در خدمت برادران خود شيخ احمد و شيخ محمد فرا گرفت و آن

، شيخ الخضر  اهللا ب معظمه نزد استادان علوم دينيه من جمله استاد محمد حبيةرفت و در مك
، مولوي اصغر هندي و مشتاق احمد  ، شيخ احمد بن علي النجار ، شيخ عبداهللا الزواوي مغربي

 فتوي و ة، اجاز كانپوري به تكميل معلومات پرداخت و از چهارده تن علماي معروف حجاز
پرداخت  ديني كوهيج به تدريس ةتدريس گرفت و به زادگاه خود جهانگيريه برگشت و در مدرس

  .و مورد اعتقاد و اعتماد فراوان ساكنان جنوب گرديد
در (، الفواعد الحليه  )در مجلد(، سلم الواعظين  )در قواعد حديث(الجوهر السنيه : تأليفات  
، زاد المحتاج به شرح المنهاج  )در شعر فارسي(، تحفت الخالن  )در علم نحو(، مزيل العنا  )ميراث
  ).در فقه(
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 در زادگاه خود كوهيج دار 1366ماه  بندي كوهجي در بيست و پنجم دي نقششيخ عبداهللا   
  .فاني را وداع گفت و به جوار رحمت حق پيوست

  
  ، شيخ عبدالرحمن همت بستكي

به سال » همت بستكي« به ، معروف و متخلص شيخ عبدالرحمن فرزند شيخ يوسف بستكي
تكميل كرد و از » شيخ اسحاق«دانشمندش  در بستك به دنيا آمد تحصيالتش را نزد برادر ق1274

اشاره »  مولود برزنجيةترجم«كه در كتاب  چنان. او كه استاد و مرشدش بود طريقت گرفت
  :كند مي

  سـردفـتـر عـارفان عشـاق                ، شيخ اسحاق      وين مرشد بنده
  يــفـزا، جـاش فرمـا                     بر علم و كمال وي ب بر مقصد صدق

 سالگي 15در سن . داد اهل علم و عرفان بود و در اين طريق همت به خرج مي» همت«  
، شروع كرد و در سال  است... ، معما و  ، رباعي ، ترجيعات ، غزليات ديوانش را كه شامل قصايد

از آثار ارزشمند »  مولود برزنجيةترجم«و » شرح اسما اهللا«دو كتاب .  به پايان رساندق1294
  .است  و منتشر شدهپچا» محمد مدني«است كه به همت و كوشش آقاي » همت بستكي«

  ديده پيــامي فرست از لبت اي دوست سالمــي فرست              بر مـــن غم
   نيك اختر فــرخ ســـــــِير              قاصد فرخنده خرامـــــي فرست اي مه

        بر من تن كاسته جــــامي فرستپروراسـت         كه جان ساقي ازآن باده
  اي از ابر تلطّــــف بـريـز              يعني از آن غــنچه سالمي فرست رشحــه

  مشكِ تر آالي به كافور خـــــشك              فيح و شميمي به مشامي فرست
  طاير روح از قفـسِ تن پــــــريد               از خم آن ســلســه دامي فرست

  نتظر پيــــك و پيــــامِ تــــوام               پيــك برانگـــيز و  پيـامي فرستم
  نويس              از رقمـــت نامه و نامــي فرست از قلمـــت حــرفي و  بيتي 

  تيره شده شام فــــراق اي صنـم                لطف نمـــا مــاهِ  تمـامي فرست
  ـــد               زان قد موزون تـو  نظامي فرست خاطر همت كه پراكنـــده ش
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  فارس خليج
  الدين شجاعي                         شاعر بستكي صالح: ي سروده

  ي زيبـــاي توست           اش از نقشــه خاك من زيبايي
  اي توستي ايران زمين روشن به سر تا پــ                                                  ديده

  بــــا نام پــــارس          ! كنم درياي من جاودانت مي
  آبروي عنبرين خاك وطن دريــــــاي توسـت          

  !          ي ايران  من ي گستـــــــرده اي سايه! اي خليج
  مدفن جان عزيـــــــزان وطن ژرفاي توسـت          

  ساحلت چون فرش مخمل زير پاي كــــشورم          
  ي پهناي توسـت دامن مام وطـــــــــن اندازه          
  هايت وعده گاه عاشقان بي دل اســــت            صخره
  هاي توســت ي شن توتياي چشم من آن دانـــه          

  ام             من به پژواك صداي موج تو خو كـــــــرده
   هرجــاي توست ي اش از جلوه شعر من زيبــايي          

  دامن مام وطن بنـــــــهاده است            آنچه سر بر 
  ي زيبـــاي توست شكل جذاب تــــو و آن نقشه          

ـــــــــگه ايراني است              هر كجايش بنگري جوالـن
  گويم به تــــأييد تو و امضــاي توست آنچه مي          

  تنــب بزرگ           آن ابوموسي و تنب كوچـــــك و 
  مش خاتمي بر قامــــت رعنـــاي توستهر كدا          
  ي هرمـــــز رگ و پهناي تو، قلب من است           تنگه
  تـــوست هاي در رگ كه خوني آن مانم به زنده مي          

  آن عرب بايد بخواند بخشـــــي از تـــاريخ من          
  !ي رويــاي توست بسته جهت دل تا بــــــاند بي          
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  داننــــــد، آبرو بازيچــه نيست          انديشان ب ساده
  جــاي توست گويي قيمتش نا امـــــــني بي ياوه          
  لرزم چو بيد از شدت بـــاد كســـــــي            من نمي
  هـــاي توست مرغ طوفانم كه يار و مـونس شب          

  ملـــــــت ايران زمين با تكيه بر فرهنـــگ خود           
  امن امنيـــــــــت و آرامش فـــرداي توستض          

  واي اگر مــــن  بر سر خشم آورم امـــــواج تو          
  كو، در سرش سوداي تــــوست كَنَد بنياد آن مي          
  

  !اي وطن، ايران من
  باقر زاهدي                   شاعر بستكي:ي سروده

      اي وطن، اي سرزميـــــن باستان، ايران من     
  ي شيران من  كشور اسالم و ايمــــــان، بيشه          
  درخشــــــد در ميان آسيا همچون گهر           مي
  ، با كرمان منفارس خليجشــــــهر شيراز و           

  از صفاهانت چه گويم؟ هست چون باغ بهشت
  چون زر سرخ است خاك مـشهد و تهران من          

ـ شهر رشت و انزلي با خطه   ــــدران        ي مازـن
  من و گرگان   از نيـاكان، ساري                                                  يادگار اســت 
  زاهدان و زابلستـــــــان تا به اقيانوس هنــد        

                                                  زادگاه ســــام و زال و رستــــم دســتان من
   چشم من استةخوزستان كه خاكش سرم كمل

  دارم همچو جان تبريز و كردستـــان من                                                  دوست
        ديد كه  و آتـش همه ويراني  جمشيـــد آن  تخت 
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   باستانِ من                                                هســــت آثاري ز ايـــــــرانِ كهن
  ها خود ببيننـــــــد شوكت ايران زمين       خارجي

  من خـوزستان   و قصرشيرين، استان  بيستــــون                                                
  كرمانشاه چو تاجي بر ســر ايران بود       شهــــــر

  بوشهـــر، دگر هم بندرگمبـــــــران من              بندر                                  
  از ارومـــــــيه چه گويم؟ مركز  شــيران بود      

                   همــچو خورشيدي بتابــد بر ســـر تركان من                              
  شهر رفسنجـان و كاشان و قـــم و شهــر اراك

  جان مني چون  هســــت از دور كهن در نقشه          
  بزرگ        كوچك و تنب هرمز و الرك، تنـــــــــب

و             موسي، دگــــــــر الوان من قشم و هنگام و اـب
  پارس درخشد همچو مرواريد در درياي جزاير مي اين
  ي ايــــــران من هرمز كه هســــــــت دروازه تنگه          

  مـن كه هستم بندري، ايران زمين خاك من است
  مهـر ايران در رگ و خـــونم بود، درجـــان من                                                
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