
  

  

  

  

  

  اجتماعي و اقتصادي  ، نقش متفكّران و تاجران كازروني در تاريخ فرهنگي

  ) قاجارةدر دور(بندر بوشهر 
  

  دكتر سيد احمد حسيني كازروني

  استاد زبان و ادبيات فارسي

   واحد بوشهر-دانشگاه آزاد اسالمي

  

  

و با طراوت واقع اي وسيع   كيلومتري شيراز در جلگه120 كيلومتري بوشهر و 180كازرون در 

كازرون ،سرزمين آب و چشمه و رودخانه، . هاي مرتفع محصور است شده و از اطراف با كوه

ها  ها و جلگه مركز مناطق حفاظت شدة محيط زيستي، برخوردار از آب و هواي گوناگون، با كوه

وه و مركبات و هاي پر از مي ها و مراتع فراوان، باغ ها، مرغزاران و كشتزاران متعدد، جنگل و دشت

الوران متهور و موطن مؤمنان هاي عطرآگين، جايگاه شجاعان متفكّر، د هاي مشحون از گل بوستان

  .گردد كوش، يكي از مناطق ممتاز كشور محسوب مي سخت

ها  كنون قبرستان سلمانيو تا«.  و نماي حضرت سلمان فارسي استاين سرزمين مركز نشو  

اند كه جناب خاتم االنبياء  گفته» .رتگاه اهالي آن نواحي استدر قصبة كازرون باقي است و زيا

ون به در اواخر زندگاني، خطّي نوشتند و مزين به مهر مبارك داشتند كه چون نواحي كازر) ص(

ها در مهد آسايش  و آنان سال. قبيلة سلمان را از جزيه معاف دارند«دست مسلمانان مفتوح گردد 
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بوده است كه او را ) ق426متّوفي (يلة سلماني، شيخ ابواسحاق كازروني از اعيان اين قب «1».بودند

  2».نمود در كازرون خانقاهي بود كه هميشه درش را بر دوست و دشمن باز مي

اين شهر مهد ديرينة مشايخ، سادات، دانشمندان، انديشمندان، عارفان، نويسندگان و شاعراني   

هاي مختلف به جامعه عرضه داشته  داني را در زمينهها، ابرمر بزرگ است و در بسياري از برهه

اند؛ تا آنجا كه عمران و آبادي برخي  بسياري از اين افراد به مقتضاي حال، جالي وطن كرده. است

ها و خدمات  از بنادر تجاري و اقتصادي و بعضي از شهرهاي بزرگ صنعتي ايران، مرهون فعاليت

  .ارزندة بزرگان اين خطه است

رت ايران در سواحل جنوب به ويژه بندر بوشهر از دوران قاجار، نتيجة فعاليت رونق تجا  

 كازروني، حاج سيد محمدرضا كازروني و پسران، التجار ملك ةبازرگانان كازروني همچون سلسل

 كازروني، حاج مختار دواني ةحاج ميرزا غالم حسين گلشن كازروني، ميرزا علي لسان المّل

مد حسيني كازروني، ميرزا غالم حسين صاحب تاجر كازروني، ميرزا كازروني، آقا شيخ مح

حسين كازروني، ميرزا محمود تاجر كازروني، حاج محمدجعفر صاحب تاجر كازروني، آقا سيد 

بردار كازروني بوده كه در جاي خود دربارة برخي از  حسن تاجر كازروني، و ديگر بازرگانان نام

 خدمات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از شهرت بسيار اند و از جهت آنان كه شهرة آفاق

  3.برخوردار بوده اند به اجمال سخن به ميان خواهد آمد

دست آوردن عاليق و دلبستگي به بندر و  برخي از اين تجار پس از مهاجرت به بوشهر و به  

 دريا و باالخره حصول دارايي و كسب ثروت در اين شهر سكونت اختيار كرده و وطن اصلي

 از ياد برده و در اثر كثرت مدت التجار ملكخود را پس از سپري شدن ايام، همچون خاندان 

اما برخي ديگر مانند حاج سيد . اقامت، شهرتشان از كازروني به بوشهري تغيير يافته است

با همان الملّه كازروني كه  رزا علي لسانمحمدرضا كازروني و فرزندان، يا تاجر سرشناس، مي

نمايندگي مجلس برگزيده شد، شهر و ديارشان را همواره به عنوان پسوند نامشان به شهرت به 

  .اند يادگار نگه داشته

هاي منطقه و از جمله بازرگانان  تالش مستمر تجار و تسامح ناصرالدين شاه در برابر خواسته  

ل شد  كه در واقع نخستين تشّك» مجلس وكالي تجارت«كازروني مقيم بوشهر، سبب تشكيل 
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اقتصادي با ويژگي سياسي پيش از مشروطيت بود كه جهت حركتش به سمت ترقي و پيشرفت 

  4.بود

ل آموزشي، نخستين ه بر ايفاي نقش مالي و تجاري، درخصوص مسائتجار كازروني، عالو  

اي نموده و در پيشرفت فرهنگ  هاي ارزنده كمك) مدرسة سعادت بوشهر( جنوب كشور ةمدرس

به  ،5ش1278 در سال - كمي پس از دارالفنون-اين مدرسه. اند  مؤثّري برداشتههاي اين شهر، گام

از جمله مرحوم (و به كمك مردم خير شهر ) حاكم وقت بوشهر(بيگي كوشش ميرزا احمد دريا

مدير و معاون . ، مشهور گرديد» مظفري سعادتة مباركةمدرس«ساخته شد و به نام ) كازروني

 لقب و شهرت خود را از نام اين مدرسه  و شيخ محمد حسين،دالكريممدرسه، يعني شيخ عب

 شنبدي ة سعادت بوشهر، محلي را در محلةشود، قبل از ايجاد بناي مدرس ضمناً يادآور مي. گرفتند

 سال اين مدرسه، در منزل 3اجاره كرده و حدود )  قديم شهرةيكي از محالت چهارگان(

  6.استيجاري مستقر بود

آموزان پرسش و  ها از دانش مدرسه آمده و در كالسسواد به ار با نوبت، تجسالي چند  

صورت جلسة مورخ چهارم شوال توان به گزارش  در اين خصوص مي. آوردند امتحان به عمل مي

 وكالي مجلس استناد كرد كه تجار در اين جلسه خواستار بهبودي كمي و كيفي م1905/ق1344

  7.شوند در امر آموزش دروس مي

آموزان   عالوه بر كمك مالي به مدرسه و نظارت بر كيفيت نظام آموزشي مدرسه، دانشتجار  

رساندند و به نحوي محصليني كه به خاطر فقر اقتصادي  بضاعت را در مسائل مالي ياري مي بي

كه شادروان  چنان. شدند لي تجار برخوردار مي تحصيل نبودند از تسهيالت ماةخانواده قادر به ادام

آموزان اين مدرسه   ايام سال ياور مستمندان و دانشيد محمدرضا كازروني، در تماميحاجي س

  .بود

  

  التجار كازروني و نقش آنان در اقتصاد بوشهر در دورة قاجار خاندان ملك

زمان با به قدرت رسيدن   يعني همم1795/ ق1210 اكبر تاجر كازروني در حدود حاج علي

جا ساكن شد و به امر تجارت مشغول ه بندر بوشهر آمده و در آنزرون بقاجارها در ايران از كا
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التجار شهر بوشهر در دورة قاجار بوده  وي اولين ملك. زماني، ترقّي بسيار نمود گرديد و در اندك

 كه او نيز از تجار معروف بود و در سال ،حسين هاي حاج غالم وي داراي دو پسر به نام 8.است

. از جمله بازرگانان بزرگ بود شفيع تاجر كازروني كه او نيز  و حاج محمدر گذشتق د1230

در دورة قاجاريه به منظور رويارويي با گسترش نفوذ و فعاليت ) كازروني(محمدخان شفيع آقا

 به كمك م1884/ق1302خصوصاً انگليس و روس در سال اقتصادي و صنعتي استعمارگران 

يل داد كه مديريت آن به عهدة خود او بود و تشك» كمپاني تجاري ايران«مردم شركتي به نام 

  9. تومان داشت000/350  يعني هندوستانة روپي000/000/1اي معادل  سرمايه

ملّقب به (لمحمد  حاج عبداجر كازروني، داراي سه پسر به نامحسين تا حاج غالم  

ذيرفتن وي از پ(پسر دوم، حاج بابا صاحب تاجر )  بدون وارث1269 درگذشته التجار اول ملك

 ق1295ة درگذشت. ( دومالتجار ملكو پسر سوم، آقا محمدعلي ملقّب به ) لقب خودداري كرد

  ).بدون وارث

حاج محمدشفيع تاجر كازروني هم داراي دو پسر به نام حاج علي اكبر و حاج ابوالقاسم   

  . تاجر بود

حسين  ن و غالم آقا محمدحسي نيز داراي دو پسر به نام) كازروني(بابا صاحب تاجر   حاج  

  .بود

التجار سوم معروف  رزند آقا محمدحسين بود كه به ملكف) كازروني(حاج محمدمهدي   

التجار  ملك(خان، حاج كاظم  هاي محمدعلي وي داراي سه پسر به نام). ق1277 -1307. (گرديد

 و هاي جمشيد، عبدالعزيز خان نيز فرزنداني به نام از محمدعلي. و عبدالمحمد بود) رمچها

  .عبدالمجيد باقي ماند

آقا . هاي حسن و حسين ملكي گرديد التجار چهارم هم صاحب دو پسر به نام ملك  

كه فسايي  شد تا جايي  تجار ايران محسوب ميدارترين يكي از سرمايه)  دومالتجار ملك(محمدعلي 

تجار ايران،  ةالتجاره اگر شخص اول نبود در ميان از وفور مال:  خود گفته استنامة فارسدر 

  10.شده است المحاله در شمارة شخص دوم محسوب مي
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التجاري در  ملكي در دورة قاجار معموال موروثي بود، بدين جهت لقب التجار ملكمنصب   

اين خاندان همواره واسطة بين  11.اكبر تاجر كازروني به صورت موروثي درآمد خاندان حاج علي

تخت در در سراسر ايران و حتي در خود پايهر بلكه  و نه تنها در بوش مردم و حكومت بوده

  .اند  هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايفاي نقش كرده صحنه

ترين   سوم، مهمالتجار ملك، )كازروني(از ميان افراد اين خاندان، حاج محمدمهدي بوشهري   

شت بارها وي به واسطة مكنتي كه دا.  در ايران استالتجار ملك خاندان ةشخصيت شناخته شد

به نحوي كه اگر او از اين كار خودداري . ضمانت مالياتي بوشهر و يا بنادر را بر عهده گرفت

كردند و با اين وسيله  كرد، حكام نيز از رفتن به حكومت بوشهر و بنادر خودداري مي مي

. شد شهر  بارها حكامي را كه با او همراه نبودند عوض كرد يا مانع از آمدن آنان به بوالتجار ملك

را براي تجار داخلي و تجارت با اروپا » كمپاني تجار بوشهر«حاج محمدمهدي شركتي به نام 

 روپيه سكه، كالً مبلغ ده لك روپيه 100 سهم از قرار هر سهم 000/10اين كمپاني . تشكيل داد

 12.داين كمپاني در مجلس تجارت بوشهر به ثبت رسي. سكه انتشار داد) يعني يك ميليون روپيه(

الدوله، از برپايي  همين شخص، نخستين كسي بود كه در هنگام گفتگوي بازرگانان تهران با عين

م از طرف شاه قاجار حكومت بنادر 1886/ ق1304در سال  13.مجلس مبعوثان سخن به ميان آورد

او با .  واگذار گرديدالتجار ملكبه حاج محمدمهدي ) با مركزيت بوشهر (فارس خليجو جزاير 

...  14 پايان دهد و حكومت آنان را منقرض كندفارس خليجنشينان   شيخةقدرت توانست به سلط

هم او بود كه در بنادر جنوب، علََم دولت انگليس را كند و علم دولت ايران را برافراشت و بنادر 

  15.را از چنگ تعدي و تجاوز آنان خالص كرد

  

  حاج شعبان كازروني

 خان و ساير مجاهدين تنگستان  وسايل مختلف، به مرحوم شيخ حسينمقيم بوشهر بود و بهوي 

ها در صدد دستگيريش برآمدند، چندين   بوشهر كه انگليسيپس از قضية. خدمات گرانبهايي كرد

سپس خود را به تنگستان .  يكي از تجار بوشهر كه با او خويشي داشت، پنهان شدةروز در خان
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وي در اواخر جنگ . شيخ حسين خان به مجاهده مشغول شدرسانيد و مدتي با ياري و همكاري 

  16.جهاني اول در بوشهر به رحمت ايزدي پيوست

  

  خاندان سعادت 

گونه كه مدارك  نخستين معلّم و مدير مدرسة سعادت، شيخ محمدحسين كازروني است و همان

 نوشته، اي كه به انجمن معارف تهران دهد، احمدخان دريابيگي در نامه موجود نشان مي

به دنبال اين . درخواست معلّمي آشنا به طرز جديد تعليم جهت مدرسة سعادت بوشهر كرده بود

درخواست، از طرف انجمن معارف و وزير علوم وقت، شيخ محمدحسين كازروني به بوشهر 

  :اعزام و حكم انتصاب وي به اين سمت به شرح زير صادر گرديد

 -م، آقاي دريابيگي امير تومان، حكمران بنادر فارسمĤب، اجلّ اكر چون جناب جاللت...   

كه به مباركي و ميمنت در بندر بوشهر » سعادت« براي مدرسة مظفّريه موسوم به -دام اقباله العالي

تأسيس و ايجاد نموده از انجمن معارف خواهش كرده بودند كه يك نفر معلّم به علم و اطّالع از 

، خاصه از ترتيبات تحصيالت مدرسة افتتاحيه از انجمن عليم و تعلّم به وضع جديدتربيت ت

مĤب آقا شيخ محمدحسيـن كـازرونـي كـه  معارف مأمور و روانة بوشهر شود لـهذا جناب فضايل

» افتتاحيه«ميـن درجة اول مدرسة از علـوم عربيـت و ادبـيات و حكـمـت با اطّـالع و از معلّـ... 

 در آنجا مشغول تدريس و از وضع و ترتيبات كما ينبغي منحصر است كه از ابتداي مدرسة مزبوره

اميدواريم در اين خدمت به . است براي اين كار منتخب و با دستورالعمل الزم روانة مقصد گرديد

ملّت و عالم انسانيت بر طبق نيات مقدسة انجمن معارف رفتار نموده و به توفيقات الهي موفق 

  .ان شاء اهللا. گردد

   ق1317 الحرام ةقعد خ ذيبه تاري

  17مهر انجمن معارف    )وزير علوم: (مهر

ة قعد در اواخر ذي. شيخ محمدحسين با سمت مديري و معلّمي به بوشهر فرستاده شد  

را كه به تحصيل علوم و » شيخ عبدالكريم كازروني« م به شيراز رسيد و برادر خود 1898/ ق1317

با ورود اين دو برادر به بوشهر، چون . ي به بوشهر آوردادبيات اشتغال داشت براي كمك و همراه
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اي روحاني و سرشناس در منطقه بودند و جد آنان مرحوم شيخ عبدالكريم كازروني يا  از خانواده

هاي متمادي، عالم و پيشواي ديني مردم بودند و در مسجد دهدشتي بوشهر،  اي، سال شبانكاره

 18.ترس مردم از مدرسه و تعليمات آن فرد ريخته شدنماز و امام جماعت داشتند،  سمت پيش

  :نماييم اينك به اجمال، اين دو شخصيت فرهنگي را معرّفي مي

 فرزند شيخ محمدعلي مجتهد فرزند ملّا حسن واعظ، فرزند شيخ شيخ عبدالكريم سعادت  

ازروني الدين و برادر كوچك شيخ محمدحسين سعادت ك شاه، فرزند قطب عبدالعلي، فرزند عالي

 در نجف اشرف متولد شد و هنگامي كه پدرش، ق1297شيخ عبدالكريم در سال . بوشهري است

شيخ محمدعلي براي اقامة نماز جمعه و جماعت و پيشوايي مذهبي مردم كازرون به اين شهر 

 ق1316ي و عربي را آموخت، در سال  او هفت سال داشت و در همين شهر، مقدمات فارس.آمد

 به اتّفاق برادرش ق1317 شيراز درس خواند و در سال ت و مدتي در مدارس قديمةبه شيراز رف

شيخ عبدالكريم در مدرسة . شيخ محمد حسين جهت ادارة امور مدرسة سعادت وارد بوشهر شد

سيد عالءالدين حسين شيراز، ادبيات و علوم را فرا گرفت و مخصوصاً به رياضيات تسلط بسيار 

  19.نماز مسجد دهدشتي در بوشهر بوده است ها پيش عبدالكريم اول، سالجد او، شيخ . داشت

 فرزند شيخ محمد علي مجتهد  و نوة شيخ عبدالكريم اول فرزند ،شيخ محمدحسين سعادت  

 سال در 22پدرش شيخ محمدعلي مدت . ملّا واعظ و برادر شيخ عبدالكريم سعادت كازروني بود

س فقه مشغول بوده و به همين جهت خاندان سعادت را كازرون به ترويج علوم ديني و تدري

 پس از دعوت به بوشهر، ابتدا به عنوان معلم اين مدرسه سپس به مديريت. اند نيز گفته» كازروني«

.  به نمايندگي مجلس از طرف مردم الرستان انتخاب گرديدق1342در سال . مدرسه برگزيده شد

تأليفات . او فاقد يك دست بود. ا بر عهده داشت سال مديريت مدرسة سعادت بوشهر ر16مدت 

  20.زيادي از او باقي مانده است

  

   سعادتةهاي كازروني در مدرس ديگر معلم

مراد معلّم، متخلّص به مؤيد، شاعر معاصر دورة زندگي حاج   فرزند علي،اهللا كازروني ميرزا لطف

گلشني كازروني و معلم ادبيات، حسين  خانة ميرزا غالم منشي تجارت. سيد محمدرضا كازروني
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» قصيدة غديريه« خطّي ةنسخ   يگانهةدر مقدم. عربي و تعليمات ديني مدرسة سعادت بوشهر بود

همين كتاب، : ك.ر. (كه اصل آن نزد نگارنده موجود است، شرح حال او به تفصيل آمده است

  . وي برادر شادروان محمدحسن اديبي كازروني است) ها  پيوست

  بن ابوالحسن كازروني ) آقا ميرزا حاج(دب خسرو مؤ

وي در سال . گذاران مدارس جديد در فارس و خوزستان بود از ادبا و نويسندگان و بنيان  

وي پس از تحصيل علوم رايج زمان چون عربي، فقه، اصول، منطق . ق در كازرون متولد شد1302

ام سنتي آموزش قرار داد و با و غيره، هم خود را به ايجاد مدارس جديد و رفع مشكالت نظ

همكاري برادرش، شيخ محمدحسن واعظ و همكاري ضياءالواعظين كازروني اولين مدرسه به 

پس از چندي به دليل مخالفتهاي عوامانه، .  نوين را در كازرون به نام مدرسه هدايت گشودةشيو

و دعوت حاج شيخ  فارس خليجاين مدرسه تعطيل شد و مرحوم مؤدب به پيشنهاد انجمن معارف 

 سعادت پرداخت و ةعبدالكريم سعادت به بوشهر رفته و به تدريس ادبيات و تاريخ در مدرس

 برخي از تاجران ةها به سرماي اين كتاب. آموزان چندين كتاب درسي تأليف نمود براي دانش

صرف و  هاي توان از كتاب از جمله اين آثار مي. كازروني در شيراز و بمبئي به چاپ رسيده است

و كتاب نحو، قرائت فارسي، آيين سخن، اصول و فروع دين، اصول عقايد و بعثت و هجرت 

  . نام برد) ابوالقاسم تاجر كازروني  سيدةبه سرماي(انتقاد التواريخ

اما دوباره به . اي تأسيس كرد ش، دوباره به كازرون بازگشت و مدرسه1284وي در سال   

 ة خزعليه و اولين مدرسةهر و خرمشهر بازگشت و مدرستعطيلي كشيده شد و مجددا به بوش

  21.ش به رحمت ايزدي پيوست1332وي در سال . دخترانه را در دزفول تأسيس كرد

  ميرزا علي كازروني

توان از ميرزاعلي  هاي مهم كازروني كه نقش مهمي در تاريخ بوشهر داشت، مي از ديگر شخصيت

او ضمن . سالم فرزند ميرزا حسين كازروني نام بردالملّه و صدراال كازروني مشهور به لسان

 حاج محمدحسن كازروني و ابراز لياقت بسيار، در محضر شيخ اسماعيل ةخان خدمت در تجارت

عبدالجبار در بوشهر به تحصيل پرداخت و صرف و نحو و منطق و معاني و شرايع را  فاضل آل

او در كار تجارت نيز . محبوبيت يافتدوستي در بين مردم   ديانت و وطنةفراگرفت و به واسط
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به بوشهر، دوش به دوش ) 1333( ها در تجاوز سوم وي در مقابله با انگليسي. امين و دقيق بود

ق و در زمان حكومت 1324در سال .  قلمي و قدمي پرداختةها به مبارز ها و دشتستاني تنگستاني

اي ملي انتخاب و سپس به احمدخان دريابيگي از طرف مردم بوشهر به وكالت مجلس شور

شاه، به مخالفت شديد با  در استبداد صغير توسط محمدعلي. وكالت انجمن واليتي برگزيده شد

 داشت با همكاري سيد مرتضي علم چون از طرف مالكاظم خراساني اجازهاستبداد برخاست و 

ا  ادارات رعلي دلواري، ادارات دولتي بوشهر را تصرف و رؤساي الهدي مجتهد اهرمي و رييس

 ة به شيراز فرستاد و ادار، كه حكمران بوشهر بود، آصف الدوله راو معزالدوله، برادر. معزول كرد

را به رياست ) ش1311درگذشته ( خان ارمني ها گرفت و موسس گمرك را از دست بلژيكي

همزمان با جنگ . ...  نقاط ايران مخابره شدةگمرك منصوب كرد و خبر نهضت بوشهر به هم

 تالش فراوان فارس خليجعليه منافع استعمار انگليس در  الملل اول، كازروني با جسارت بسيار ينب

ها  علي دلواري دوستي نزديك برقرار نمود و هنگامي كه انگليسي و با مرحوم رييس. كرد

و شركاي آلماني او را در بوشهر تعطيل نمودند و وانكهاوس و همسرش ) وانكهاوس( تجارتخانه

طرفي ايران شكسته شد، كازروني بر مخالفت خود با بيگانه افزود  ر و به هند تبعيد كردند، بيرا اسي

 سستي ةما وطن خود را به واسط«:  قول مردم به تهران مخابره كردو تلگرافي بدين مضمون از

ي بينيم و بعد از اين بدون مراجعه به شما و كمترين اميدوار مركزيان با بدبختي و خطر مواجه مي

  .»به تهران، شخصا از خاك و شرافت ملي خويش دفاع خواهيم كرد

ش از طرف مردم بندرعباس به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب 1310وي در سال   

  22 .ش به رحمت ايزدي پيوست1312شد و در سال 

  

  طبيبان كازروني

يرزا محمدحسين توان از م هاي كازروني مؤثر در فرهنگ و تاريخ بوشهر، مي  شخصيتةاز جمل

  . الحكما نام برد الحكما و برادرش محمدجواد ناظم شيخ

الحكما از اطبا و شعرا و  محمد كازروني ملقب به شيخ  فرزند عليميرزا محمدحسين  

در نجف فقه و اصول و فلسفه و غيرها : نويسد  مياعالم الشيعهصاحب . دانشمندان معاصر است
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علم طب را از .  اجتهاد گرفتة رشتي چهاردهي اجازبياموخت و از استادش ميرزا محمدعلي

 او ةبارآدميت در. االديان متبحر شد وي در اكثر علوم مخصوصا فلسفه و علم. پدرش آموخت

از . كرد اي توانا و طبيبي حاذق بود كه از راه طبابت اعاشه مي مردي دانشمند و نويسنده: نويسد مي

كتابي قطور در تاريخ و جغرافياي فارس به سبك . ندهاو ديواني در حدود دوهزار بيت باقي ما

از .  نوشته و تصاوير زيادي در آن آورده كه خود نقاشي كرده بودآثار عجم و  ناصريةفارسنام

  : تأليفات اوست

  ملكوت السماء في رد النّصاري

  )در تاريخ بوشهر(ناسخ اآلثار 

  اي در نبض رساله

  تاريخ و جغرافياي كازرون

  23.رديوان اشعا

الحكما از اطبا، شعرا و دانشمندان  محمد ملقب به ناظم فرزند علي حاج ميرزا محمدجواد  

پس از تحصيل مقدمات به عراق عرب رفته و از . معاصر بود كه در كازرون متولد شده  است

محضر درس حاج ميرزا محمدحسن مجدد شيرازي و ساير علماي سامره و نجف كسب فيض 

دانسته و  هاي عربي، انگليسي و فرانسه را به حد كمال مي  آدميت وي زبانةوشتبنا به ن. نمايد مي

طب قديم و جديد را در هند و ايران فرا . در ادب فارسي و نويسندگي دست توانايي داشته است

عالوه از علوم غريبه اطالع كافي داشته،  به. كرده است هاي بمبئي طبابت مي گرفته و در بيمارستان

جعه از هندوستان در بندر بوشهر محضر سيدجمال اسدآبادي را درك نموده، از آن به پس از مرا

خواهي با مساعدت برادر بر ضد  در اوايل مشروطه. خواهان وارد شده است  آزاديةبعد در جرگ

اين دو برادر در بيداري مردم بنادر . دهد نمايد و انجمن اتحاد اسالم را تشكيل مي استبداد قيام مي

نموده و ديوان اشعار و رساالتي داشته كه  وي در شعر حكيم تخلص مي. اند ؤثر بودهسخت م

 شمسي در بندر بوشهر درگذشته و شاعري به 1307ناظم الحكما در سال . اند ظاهرا از بين رفته

  :نام اديب تاريخ مرگش را در اين بيت گفته است

  24الحـكما بدرود ناظـم: سال فوت حكيم خواست اديب          گفـت
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  خاندان موسوي كازروني

توان  اند مي اي در بوشهر بوده از جمله خاندانهاي كازروني ساكن بوشهر كه مصدر خدمات ارزنده

ها با داشتن  اين خاندان عالوه بر خدمات علمي، سال. از خاندان موسوي كازروني نام برد

. اند داده شهر را انجام ميمحضري معتبر در بوشهر، امور ثبت و ضبط اسناد و عقود مردم بو

در ) ق1223 نجفيه، تأليف ةمؤلف كتاب شرح در(سيدمحمدشفيع موسوي فرزند سيدمحمدتقي

سالگي همراه پدر به بوشهر مهاجرت كرده و  در بيست و يك. ق در كازرون متولد شد1270سال

حضر ميرزاي و سالياني در م.  تحصيل علوم ديني راهي عتبات عاليات شدةپس از آن براي ادام

ق به بوشهر 1310وي در سال .  رفيعي در علوم ديني نايل آمدةشيرازي كسب علم كرد و به مرتب

نجف  ق در1329وي در سال . دار تبليغ و امامت جماعت و تدريس گرديد مراجعت كرد و عهده

ر سيدمحمد شفيع دو پس. اشرف دار فاني را وداع گفته و در گورستان دارالسالم مدفون گرديد

و ديگر . اول سيدمحمدمهدي كه پس از نه ماه از مرگ پدر، در سامرا درگذشت. داشت

اين هردو فرزند داراي . بود) ميرزاي دوم(سيدمحمدتقي كه از شاگردان شيخ محمدتقي شيرازي

اي بزرگ داشته كه در بوشهر محل رجوع علما و  اين خاندان كتابخانه. اند تأليفات ارزشمندي بوده

  25. استطالب بوده

  محمدجواد هوشمند

علي موحد تاجر  فرزند كرباليي شعبان) متخلّص به هوشمند(نگار، نويسنده و شاعر روزنامه

. ة سعادت تحصيل نمودش در بوشهر به دنيا آمد و در مدرس1278وي در سال . كازروني است

 در سال پس از بازگشت به بوشهر،. سپس به كراچي رفت و در آنجا زبان انگليسي را آموخت

ش به صورت غيرمرتب 1314 اين روزنامه تا سال .ش روزنامة سعادت بشر را منتشر كرد1308

پس از رهايي از .  توقيف شد و هوشمند به زندان افتاد1315اين روزنامه در سال . شد چاپ مي

  به كاشان تبعيد شد1320 رسرانجام د. وباره به زندان افتادزندان، دوباره روزنامه را منتشر كرد و د

 روزنامه را 1336و در همان سال چون اوضاع ايران تغيير يافت، به تهران آمد و تا زمان فوتش در 

تاريخ پرنس ارفع دانش، جنبش بانوان و ،  تمدنةدورتوان از  از ديگر آثار وي مي. كرد منتشر مي

  26. نام بردهاي دهقاني جنبش



 

  

87   ...اجتماعي و اقتصادي  بندر بوشهر  نقش متفكّران و تاجران كازروني در تاريخ فرهنگي، 

  درضا تاجر كازرونيزندگي و شرح احوال حاج سيد محم

 در كازرون متولد ش1244 سال سيد محمدرضا كازروني فرزند سيدمحمود و نوة حاجي كاظم در

رفته و داراي معتقدات استوار  النسب طباطبايي به شمار مي  او از خاندان سادات صحيح.شد

ن شمرده فهليان بود كه در آن زمان بخشي از كازرو» خاندان كازروني«مركز اصلي . مذهبي بود

جا به كشاورزي و ن كوچ كرده و در آن او در اوايل دورة قاجار به شهر كازروةخانواد. شد مي

  .دامداري پرداختند

اي از بني  شايان ذكر است كه سادات طباطبايي كازرون و شولستان و بهبهان، مشتركاً شعبه«  

وي به سال . اند نامدار زيدي ه وطباطباي يمن و از نبيرگان امام يحيي الهادي الي الحق، امام و فقي

نوة وي ابومحمد . ة طباطبائية يمن را بنياد نهادكرد و سلسلة ائمق بر معتضد عباسي خروج 380

در جواني به بغداد هجرت ) با اختالف نسخ( اسماعيل، ملقّب به القاضي المحل يا القاضي المجلي

ه، احفاد وي در بغداد و خوزستان كرد و بنا به تصريح منابع معتبر انساب، چون فصول فخري

حوالي   اي از بني اعمام سيدفقيه نيز به كازرون و شولستان و آن بعدها شعبه. .... منتشر شدند

اما زمان اين هجرت به . اند كه سادات طباطبائي كازرون و فهليان از بازماندگان همانهايند كوچيده

يل قرن نهم در كازرون و آن حوالي سكنا قدر مسلم آنكه اين تيره در اوا. درستي روش نيست

االسالمي شولستان نيز  اند و منصب شيخ فضال و مجتهدين نامداري از اين تيره برخاسته. اند داشته

الدين  حضرت سيد شرف: از زمرة نامداران اين بيت شريف است. در همين خاندان بوده است

اجازة عالمة مجلسي اول بوده كه كه شيخ ) 1060. م(اهللا طباطبائي شولستاني علي بن حجه

توان از عالمه  از ديگر اعيان اين سلسلة جليل مي. مصنفات ارجمندي از او به جاي مانده است

سيد نظام الدين ميرشاه محمود بن ميرمحمد طباطبائي شولستاني را نام برد كه از تالميذ شهيدثاني 

  » 27.الدين منصور دشتكي شيرازي است و ميرغياث

. داري سرزميني مستعد است، مردم آن، پركار، فعال و باهوشند براي كشاورزي و دامكازرون  

كار و در ميان  حاج سيدمحمود، پدر حاج سيد محمدرضا كازروني، كشاورزي متدين و درست

هاي سيد مرتضي،  وي سه پسر به نام.  مشهور بود داري داري و امانت مردم منطقه به دين

  .ا داشت كه بعدها هريك در منطقة خود سرآمد روزگار شدندابوطالب و سيدمحمدرض سيد
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سيد محمدرضا، از دوران جواني، بلندپرواز و پرتالش بود و چون محيط كازرون را كه بر   

بيند و از جهت ديگر، چون آوازه و  سر راه بوشهر و شيراز قرار داشت براي خود كوچك مي

) ش1260در سال ( سالگي 16يده بود، در شهرت فعاليت و كسب و كار را در بندر بوشهر شن

 سال با تجارت، صادرات و 47وي مدت . راهي اين بندر گرديد و به امر تجارت اشتغال ورزيد

در آن زمان . المللي برخوردار شد واردات، مبادالت كاال در داخل و خارج از كشور از شهرت بين

متعددي وجود )  سراهاي بازرگاني( 28هاي خانه و تيمچه در ساحل شرقي بندر بوشهر، تجارت

از هر سوي به ... ) از شيراز، كازرون، بهبهان، اصفهان، فسا، رشت و ( 29داشت كه بازرگانان ايراني

آوردند و به امور بازرگاني  شد، روي مي  تجارت ايران ناميده ميةاين بندر كه در آن روزگار، درواز

 و از آن طريق با كشورهاي آسيايي، آفريقايي،  هند و زنگبارةو صادرات و واردات با شبه قار

 مرحوم كازروني، از اروپا و ةخان قسمتي از واردات تجارت. پرداختند مريكايي ميآاروپايي، و 

 در آن روز اين دو كاال وارد اين بندر ود كه براي تأمين روشنايي شهرهامريكا نفت و شمع بآ

  .گرديد مي

 و  اعتقاد عميق به مقدسات مذهبي، توانست امين مردم او در ابتداي ورود به دليل سيادت  

اجاره » 30سراي نوابي كاروان«اي در  فتق امور بازرگاني، حجرهدر همين زمان براي رتق و . گردد

بوشهر براي بيتوته  31 كوچكي هم جنب مسجد جمعهةخان. كرده و به داد و ستد مشغول شد

  . ي نوابي به كسب و كار پرداختسرا  سال در كاروان30وي مدت.  خريداري كرد

  :كند مرحوم آدميت، چهره و شخصيت سيد محمدرضا كازروني را چنين توصيف مي  

اين شخصيت محترم داراي چهرة گرد و نوراني، قامتي معتدل و بدني فربه، و ريش كمي داشت 

قبايي از ابرة . اعتنايي ولي پاكيزه و نظيف بود كه حنا بسته بود و لباس او در كمال سادگي و بي

عباي پشمي نازك نجفي نيز روي . قد باريك پيچيده رنگ به ريسماني پوشيده، روي آن شال آبي

روي هم رفته، وضع قيافه و لباس سادة او طوري بود كه انسان را مجذوب . دوش انداخته بود

  32.كرد كه او را به ديدة احترام بنگرد اختيار ميل مي نمود و بي مي
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  خواهانة كازرونياقدامات خير

  ها ها و مساعدت نحوة كمك

سيدمحمدرضا تاجر كازروني در انجام امور خيريه و رسيدگي به وضع درماندگان، هميشه 

در زير به برخي از اقدامات . ورزيد قدم بود و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي پيش

  :شود وار اشاره مي  او فهرستةخيرخواهان

آموزان و طالبان  خت مقرري هفتگي و ماهانه به دانشوشت افزار و پردا لباس، كتاب، نةتهي. 1

  .علم

  .هاي درماني مستحقان پرداخت مخارج به مستمندان، ايتام، مساكين و غربا و هزينه. 2

  .اطعام در ماه مبارك رمضان، محرم و صفر، اعياد مذهبي و برپايي مراسم ديني. 3

راني،  داري، كشتي در امور ساختماني، كشاورزي، دامگوناگونايجاد كار براي نيازمندان به طرق . 4

كه با اين اعمال، تعداد . باربري و حمل و نقل دريايي، زميني، هوايي، اموربازرگاني و نظاير آنها

  .كردند زيادي از نيروهاي غير ماهر، جذب بازار كار شده و با كسب مهارت، بدين گونه ارتزاق مي

داخت هزينة درماني بيماران، كفن و دفن از دست رفتگان، رسيدگي و در سال وبايي، با پر. 5

  .هاي بسياري به مردم جنوب كرد ها، كمك تامين مخارج خانواده

جنوب، كازروني به اتفاق خيران ديگر، به ايجاد مخازن آب در كوي و  33سالي در زمان قحط. 6

هاي بزرگي را در عمارت مسكوني و  مشاراليه آب انبار.  بوشهر پرداختندةهاي شهر و حوم برزن

مركز تجاري خود، همچنين در مساجد شنبدي، حسينيه كازروني، بنگاه باربري و منازلي كه در 

هاي شاياني را به مردم اين منطقه نمود و آنچه را كه در توان  كمك. شهر ساخته بود، ايجاد كرد

 كاالبرگ ةفكري ديگران به تهي تا جايي كه با هم. داشت براي نجات مردم شهر دريغ نورزيد

براي دريافت ارزاق عمومي، نظير گندم، شكر، چاي، روغن، برنج، آرد، خرما، نان، پارچه، ) كوپن(

و ساير مايحتاج ديگر پرداخته و با نظمي خاص، آنها را در اختيار مردم ) براي روشنايي(شمع 

كار بازداشته و از آسيب و مرگ بوشهر قرار دادند و بدين گونه محتكران خدانشناس را از احت

  .بسياري از مردم جلوگيري كرد
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ت امناي اولين مركز فرهنگي تعليم و تربيت جنوب كشور وي جزو نخستين هيئ. امور فرهنگي. 7

، الزم به توضيح است  كه سالياني پس از دارالفنون تأسيس شده بود،بوشهر» سعادت «ةيعني مدرس

مجهز در آن  34 فرهنگي كشور، موزه و البراتواريةولين مدرست امناي متشكله، اكه با كمك هيئ

داري اشياي تاريخي، تابلوهاي نقاشي بسيار ارزشمند، اثر ه داير شد در اين موزه، ضمن نگهمدرس

در . استادان و نقاشان زبردست ايراني و خارجي چون رضا عباسي و ديگران قرار داشت

 صابون، واكس، شمع و ساير اقالم ةستادان فن به تهيآزمايشگاه مجهز مدرسه، محصالن زير نظر ا

ت امنا در آن مدرسه ايجاد گرديده كه هم توسط هيئ 35 بزرگيةكتابخان. پرداختند تركيبي عناصر مي

چاپ هند و ديگر كشورها بود كه از خارج وارد  36داراي كتب خطي قديمه، كتب درسي

ي كه حاوي آخرين اخبار و اطالعات همچنين، مجالت و نشريات داخلي و خارج. گرديد مي

براي خودگرداني و تأمين . رسيد دنياي آن روز بود، از طريق اشتراك مرتباً به اين كتابخانه مي

، مرحوم كازروني و ديگر مخارج مدرسه از جمله استخدام و پرداخت حقوق معلمان و كاركنان

از هر عدل  ،37 دينار50بر پرداخت اي را گذراندند مبني  نامه ت امناي مدرسه، تصويباعضاي هيئ

گرفته، به نفع مدرسة سعادت،  يا نگله كاالي صادراتي يا وارداتي كه از مبدا بندر بوشهر انجام مي

از صاحبان كاال اخذ و به صندوق مدرسه در برابر قبض رسيد واريز نمايند كه آن مرحوم، مساعي 

. زمان تأسيس اتاق بازرگاني بوشهر ادامه داشتاين عمل تا . الزم را در اين امر مبذول داشته است

كرده  آموزان شهر مي  لباس براي دانشةشده را صرف تهي آوري پس از آن اتاق بازرگاني مبالغ جمع

  38.است

 ة مشهور به حسينيةتجديد بناي مساجد شنبدي و حسيني(امور مذهبي، ايجاد مساجد و تكايا  . 8

خواني، كمك به علما و طالب علوم ديني،  ر مذهبي، روضهداشتن شعاي نگه براي زنده) كازروني

تشكيل جلسات قرائت قران، برپايي مجالس ضيافت به مناسبت اعياد مذهبي فطر، قربان و غدير 

زد  ها جملگي زبان اين ضيافت. ( مردمةهاي مذهبي و ديني با دعوت از عام خم و ساير موقعيت

صر او، آقا ميرزا لطف اهللا كازروني، اشعار غرايي در به نحوي كه يكي از شاعران معا) مردم بود

  . هاي كازروني در اعياد غدير خم سروده است وصف ضيافت
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يه و خريد اسلحه براي نوع هزينه جهت مقابله با كفار و اجانب از جمله ته پرداخت همه. 9

  .علي دلواري و ياران اين قيام مرحوم رييس
  

   عمليات بازرگاني، و عمران و آبادي

زميني در ساحل شمال  وي پس از كسب اعتبار و موفّقيت در امر تجارت، اقدام به خريد قطعه

قسمتي از اين ساختمان، . سرا نمود شرقي بندر براي ايجاد ساختمان بزرگي در نزديكي آن كاروان

داراي دو اشكوب و قسمتي ديگر در سه اشكوب ساخته شد كه قسمتي از اين بنا هنوز هم به 

  .مانده است  خود باقيةاوليحالت 

 »39سيد محمدرضا كازروني و پسران خانة حاج تجارت«ة بزرگ كه به خان بناي اين تجارت  

گرديد كه بر لنگرگاه بندر  هاي تجاري بزرگ جنوب محسوب مي مشهور شد، يكي از ساختمان

 بعضاً از در بناي اين ساختمان كه حدود صدسال قبل ساخته شده. بوشهر كامالً اشراف داشت

 ساروج محلي، ،42 گل دراشكفت،41و اهرم 40هاي فسيلي، گچ خارك مصالح مرغوب، نظير سنگ

 از هند و زنگبار آورده شده بود ها و ابزارهايي كه همچنين سيمان خارجي، تيرهاي چوبي و تخته

 جاكاالهاي صادراتي و وارداتي در آناستفاده شده و بناي آن در طول سه سال ساخته شد و 

خانه   اين تجارتةداري آب باران در محوطانبارهاي بزرگي نيز براي نگه  آب.شد نگهداري مي

احداث شد كه مردم محل مجانا، و به طور مستمر از آب تميز و پاك آب انبارها براي شرب خود 

 هاي وسيعي كه پيرامون آنها از  اول اين مركز بازرگاني، متشكل از اتاقةطبق. كردند استفاده مي

در قسمت غربي ساختمان، . هاي مرتفع، احاطه كرده است چهار طرف، ايوان هايي با سقف

شويي و  را براي نهارخوري، آشپزخانه، دستقسمتي را به نمازخانه اختصاص داده و بخشي ديگر 

  .دهي كرده بود سازمان... 

ي اين سازمان اداري اين مركز شخصي، در طبقات فوقاني قرار داشت در چارت سازمان  

برخي از آنان .  كارمند، منشي، مترجم و كارگر دايمي مشغول كار بودند100تشكيالت، حدود 

 بسيار ةاز حقوق ماهيانخود را در خارج از كشور گذرانده  كه تحصيالت تكميلي »43ميرزابابا«نظير 

  . برخوردار بود 44خوبي
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، )بخورك(، خرما، بادام كوهي كتيرا، گردو، پسته: خانه، شامل كاالهاي صادراتي اين تجارت  

، برخي از اقالم بنشن و نظاير آن بوده كه الزم )زدو(، آنقزه، صمغ درختي )بنه، بنك( كوهي ةپست

 ةبا اين عمل، عد. بندي گردد تا مرغوبيت جهاني پيدا كند آمد اين كاالها، پاك و تميز درجه مي

سوي ديگر، محصوالت صادراتي كشور را داشت و از  زيادي از زنان و مردان را به كار مشغول مي

  .كرد با كيفيت عالي صادر مي

راني و بخش ديگري به دفتر شعب هواپيمايي  بخشي از اين مركز بازرگاني به امور كشتي  

در محل دفتر كار مرحوم حاج سيد محمدرضا كازروني، اتاق . خارجي اختصاص داده شده بود

 سعادت در آن ة وجود داشت كه دانش آموزان مدرسداري كتاب و نوشت افزار بزرگي براي نگه

زمان مجاناً از آن امكانات، همچون كتاب، لوازم التحرير، لباس، هزينة تحصيلي و امرار معاش 

  .گرديدند مند مي بهره

بخشي از تجارت مركز بازرگاني كازروني با كشور چين بود كه به صورت پاياپاي انجام   

خانه از آن كشور، چاي، قند، شكر، پارچه، روغن، برنج، ادويه  گرفت و واردات اين تجارت مي

هاي نباتي،  ظروف چيني، صنايع مستظرفه و كارهاي دستي نفيس بود؛ و در برابر آن، كتيرا، صمغ

  .گرديد پسته، گردو، بادام و ديگر اقالم نباتي صادر مي

  

  نمايندگي هواپيماهاي خارجي

هاي آلمان، هند و فرانسه در مورد خطوط هوايي،  ولتصد سال پيش دولت ايران با د حدود يك

هاي  بدين ترتيب كه شركت. المللي منعقد كرد ي بر ارتباطات هوايي و بينقراردادهايي مبن

با ايران از طريق بندر ) آلماني(» يونكرس«و ) فرانسوي(» ارفرانس«) هلندي(»  K.L.M« هواپيمايي 

براي انجام اين منظور و پذيرايي از خلبانان، كادر . باشندبوشهر ارتباط هوايي و فرودگاهي داشته 

 وسايل مدرن آن ةخانة آبرومندي با كلي خدماتي پرواز و مسافران هواپيماها، الزم بود كه مهمان

دولت وقت ايران در آن روزگار براي انجام چنين كاري عاجز . دهي داشته باشد ة سرويسروز آماد

را  مملكت، ترتيب ساختمان هتلي ةيشنهاد شد كه براي حفظ وجهلذا به مرحوم كازروني پ. بود

مشاراليه به علت كثرت مشغله . دهي منظم در بوشهر داير كند در اسرع وقت با امكانات سرويس
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بازرگاني از انجام اين كار سر باز زد ولي چون حيثيت اجتماعي كشور مد نظر بود، سرانجام 

  . به انجام رسانيدپذيرفت و اين كار را با حفظ شرايط 

 و ابزارآالت يدكي به عالوه در كنار آن هتل، ساختمان مجهز ديگري بنا نهاد تا وسايل  

كه در مواقع اضطراري، از آن قطعات براي تعمير هواپيماها استفاده . جا نگهداري شودهواپيما در آن

  . شود

سايش آنها و رفع همچنين ساختمان ديگري نيز براي توقف مسافران هواپيما و تأمين آ  

هاي خاكي  ها در زمين ها كه اين هواپيما اغلب شب. نيازشان از نظر مواد غذايي به وجود آورد

هاي بادي رنگي، هواپيماها را براي نشستن  راهنمايان فرودگاه با چراغ. آمدند بوشهر فرود مي

 ة و حال از جملهاي فرودگاه در گذشته الزم به توضيح است كه بيشتر زمين. كردند هدايت مي
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  .95همان، ص . 20
  . 559، ص 5 و ج558، ص4، جسرايان فارس دانشمندان و سخن. 21
  ).494 -492نامة بوشهر، ص  به نقل از فرهنگ(ل، فارس و جنگ بين المل. 22
  .102پزشكان نامي پارس، ص. 23
  .54همان، ص. 24
  ).زير چاپ(كازرونيه سيدمحمدشفيع كازروني بوشهري، ةعلي صدرايي خويي، كتابخان. 25
  .872 ـ 873سرايان فارس، ص  دانشمندان و سخن. 26
  .، در دست انتشار)دفترسوم( فارس، كازرونيه، خاندان طباطبائي)منصور(سيد محمد طباطبايي. 27
  .سرايي داراي چنددكان كه محل دادوستد تاجران بوده است: تيمچه. 28
  .از بازرگان معتبركشور بودند) به ويژه بندر بوشهر(در آن زمان بازرگانان جنوب . 29
 سال قبل در كنار 150ود سراهاي شهري بوشهر بود كه در حد ترين كاروان از قديم: سراي نوابي كاروان. 30

هاي احداثي در آن، در  ها حجره خانه نزديك به ساحل دريا توسط شخصي به همين نام ساخته شده بود مدت گمرك
خانه حاج خليل دشتي و سرانجام، حاج  سراي نوابي، مركز تجارت بعدها كاروان. اجاره برخي بازرگانان بود

د ساله اخير جهت توسعه اداره كل بندر و كشتيراني به كلي تخريب و اين ساختمان در چن(عبدالحسين دشتي گرديد 
  ).جزو معدود باراندازهاي بندر گرديد

  .اين ساختمان كوچك، هم اكنون جزو امالك وقفي مرحوم كازروني است. 31
  .65 ص ...جنبش ضداستعماري جنوب و مرحوم آدميت به نقل از . 32
  .ازا كشيد سال به در5سالي به مدت  اين قحط. 33
  .اولين آزمايشگاهي است كه در مدارس ايران به طرزي نوين به وجود آمده است. 34
 از ش1278اين كتابخانه كه داراي كتب خطي عديده و نشريات منتشره داخلي و خارجي بوده و در سال . 35

مباالتي گرديده و تعدادي از متاسفانه بعدها، اين كتابخانه دچار بي . شده است هاي معتبر كشور شمرده مي كتابخانه
  .كتب گرانبهاي آن به يغما رفته است

گرديده و براي چاپ به هند فرستاده  بيشتر كتب درسي، توسط معلمان مدرسه سعادت بوشهر تهيه و تدوين مي. 36
  .گرفت يآموزان قرار م رايگان در اختيار دانش شد و در حداقل زمان، كتاب چاپ و پيش از آغاز سال تحصيلي، به مي
  .بعدها، اين مبلغ به يك ريال افزايش يافت. 37
پس از تاسيس وزارت فرهنگ در دورة رضاخان، چون تعداد مدارس، در ايران رو به افزايش گذاشت، به دستور . 38

 ها، بنابراين، اين نوع كمك. ها، از بودجة دولتي پرداخت گرديد دولت، حقوق معلمان همچون ساير كاركنان وزارتخانه
  .آموزان نيازمند گرديد افزار براي دانش صرف تهيه و خريد كتاب، لباس و نوشت

ساختمان فعلي . (اين ساختمان با وضع قديم خود در محدودة ادارة كل بندر و كشتيراني بوشهر قرار گرفته است. 39
  )باشگاه ملوانان

 ايكار ـ و در قرن اخير، ام الرباعين خوانده هاي آراكيا ـ آرخه ـ هاي مختلف به نام اين جزيره در زمان: خارك. 40
. نام اخير بدين جهت بوده كه بيشتر ناخدايان ايراني در اين جزيره تربيت شده و يا خاركي بوده اند. شده است

...  كيلومتر است52اي است كوچك به طول هشت و عرض چهار كيلومتر و فاصلة آن تا بندر بوشهر،  خارك، جزيره
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:  احمد اقتداري، به نقل ازفارس خليج، اسماعيل رائين و دريانوردي ايرانيان جالل آل احمد، ر يتيمدهاي  كتاب: رك
  .164، دكتر جعفر حميدي، صاي نهضت ابوسعيد گناوه

  .مركز تنگستان شمالي، يكي از شهرهاي استان بوشهر: اهرم. 41
اين ناحيه در . به معناي شكاف و غار استاشكفت ). شده است در لهجة بومي به ضم دال تلفظ مي: ( دراشكفت.42
بوده كه اهالي شهر، از ) شل درار(زمينش، گلزار يا در اصطالح محلي شلزار .  كيلومتري شهر بوشهر واقع شده بود5

اين منطقه، هم اكنون در محدودة . كردند استفاده مي) به جاي آسفالت(گل يا شل آن براي اندود كردن بام ساختمان 
  .يي بوشهر قرار گرفته استپايگاه هوا

خانة مرحوم كازروني بود كه به زبان انگليسي تسلط داشت و مكاتبات  ميرزابابا از كارمندان و منشيان مبرّز تجارت. 43
  .داد خانه را انجام مي خارجي اين تجارت

ها،  ا اداي پاداشخانة خود، ب مرحوم كازروني، عالوه بر پرداخت حقوق ماهيانة كارمندان و كاركنان تجارت. 44
  .كرد آسايش خانوادة آنان را به طرق گوناگون فراهم مي
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