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مفاخر و مشاهير خليجفارس
دكتر احمد حبيبي

چکيده

در دشتهاي پهناور جنوب و در کنارههاي سخاوتمند
درياي پارس که خورشيدش با زمين ،پيوندي تنگاتنگ دارد،
رجال و سرشناسان متعددي در هر برهه از زمان ،با حضور
مستمر خويش در مکتبخانهها ،مدارس علوم ديني و مراکزي
علمي که قدمت برخي از آنان به سدههاي پيش از اسالم و بعضاً
پس از اسالم ميرسد ،چه خوش درخشيدهاند .وجود چهرههاي
ماندگار علم ،ادب ،هنر ،فرهنگ و فضيلت در کرانههاي گرم
خليجفارس مانند :سديدالسلطنه كبابي ،اقتداري ،خشنودي
و نوربخش اين واقعيت غيرقابلانکار را بوضوح اثبات ميکند
که اينجا تنها يک ساحل گسترد ة خاموش نيست که بدليل
موقعيت خاص جغرافيايي خود ،فقط تنفسگاه اقتصادي و راه
ارتباط با اقيانوس هند و قارههاي ديگر باشد و صرفاً بايد بدان
از ديدگاه نظامي ،اقتصادي و سياسي نظر افکند ،بلکه تعداد
زيادي از مشاهير شهرها و آباديهاي جنوب و مفاخر خليجفارس
در شمال و جنوب اين آبراه بزرگ در طول تاريخ زيستهاند كه
برخي از آنها در تاريخ مکتوب و شفاهي شناخته شدهاند و
برخي ديگر گمنام ماندهاند .در اين مقاله به نام بعضي از آنها
اشاره شده و توضيح مختصري در مورد زندگي و آثار آنان داده
شده است .شرح برخي از آنها پرداخته شده است.
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کليدواژگان

خليجفارس؛ سرگذشتنامه؛ مفاخر و مشاهیر؛ معاريف
جنوب
 .1مدرس دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور شهرستان بستك ،محقق و پژوهشگر
تاريخ و فرهنگ خليجفارس؛ ahmadhabibi85@yahoo.com
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اقتداري ،احمد (ت /1304.الرستان)

دکتر احمد اقتداري ،فرزند مرتضي قلي خان اقتداري
گراشي به سال 1304ﻫ.ش در شهر الر مرکز الرستان به دنيا
آمد .دورة دبستان و دبيرستان را در زادگاه خود گذراند و
براي ادامة تحصيل به دانشسراي مقدماتي شيراز و سپس به
دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران رفت و در رشتة
حقوق قضايي به تحصيل پرداخت .در الر ،آموزگار دبستان و
دبير دبيرستان بود .چند سال رئيس فرهنگ (آموزش پرورش)
الرستان و شهردار الر بود .مدتي در دبيرستانهاي تهران و
دانشگاه تهران به تدريس اشتغال داشت .در سال 1335ﻫ.ش
در مدرسة تحصيالت عالي دانشگاه سوربن فرانسه دورة
کارشناسي ارشد حقوق را با موفقيت گذراند .به سال
1338ﻫ.ش به توصية پروفسور ژان اوبن ،دورة دکتراي حقوق
دانشگاه سوربن فرانسه را طي کرد و نيز در سال 1344ﻫ.ش
به همراه استاد مجتبي مينوي در مدرسة زبانهاي شرقي
دانشگاه لندن ،دورة دکتراي ايرانشناسي (زبانهاي قديم) را
به پايان رساند .در سال 1345ﻫ.ش کتاب خليجفارس وي
بعنوان برترين پژوهش سال توسط سازمان يونسکو معرفي
شد .دکتر احمد اقتداري ،بيش از هفتاد سال است که دربارة
خليجفارس و سواحل ،بنادر و جزاير آن مينويسد ،تحقيق و
سخنراني ميکند و در همايشهاي گوناگون ملي و بينالمللي،
فعاالنه شرکت مينمايد (حبيبي.)83:1375 ،
کتابها و آثار ايشان عبارتند از:
الرستاني؛ الرستان کهن؛ بندرعباس و خليجفارس

فرهنگ
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(اعالم الناس في احوال بندرعباس)؛ لهجة فيشوري؛
خليجفارس؛ آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير
خليجفارس و درياي عمان؛ ديار شهرياران (دو جلد)؛ تير و
ناهيد ايزدان کهن ايراني؛ هرموز و جنگ دريايي امام قليخان
سردار شاه عباس؛ کشتة خويش؛ خوزستان و کهگيلويه
و ممسني؛ ارجان و کهگيلويه (از فتح عرب تا پايان دورة
صفوي)؛ سفرنامة سديدالسلطنه (التدقيق في سير الطريق)؛
از درياي پارس تا درياي چين؛ بشنو از ني نداي ني؛ بشنو
از ني نواي ني؛ بشنو از ني نياز ني؛ تاريخ مسقط و عمان و
بحرين و روابط آنها با ايران؛ سرگذشت کشتيراني ايرانيان؛
سرزمينهاي شمالي پيرامون خليجفارس و درياي عمان؛
آيينهاي دريانوردي کهن در اقيانوس هند و خليجفارس؛
کاروان عمر؛ آثار بناهاي تاريخي خوزستان؛ ديوان شيداي
گراشي؛ ساية سيمرغ؛ صيد مرواريد در خليجفارس؛
يادداشتهاي سديد السلطنه؛ خليجفارس از ديرباز تا کنون؛
برگ؛ درد و درمان و دارو در باورهاي مردم جنوب
گل و 
(صفائي146 :1396 ،؛ کرمي.)16:1392 ،
دکتر احمد اقتداري ،گاهي نيز به سراييدن اشعاري
ميپردازد؛ مانند:
به وطنم ،ايران

از گـــردش روزگــــار ،آزرده منـــم
وز دور زمـــان ،دمـــي نياســـوده منـــم
از کار گــران و مــزد کــم ،بــاد بــه دســت
بـــا رنـــج مـــدام ،گنـــج نابـــرده منـــم
ب ــس ب ــود و نب ــود عم ــر را ک ــرده گ ــذار
هـم نيـک و بـدش بـه هيـچ نشـمرده منم
ب ــا هرک ــس ز روي مه ــر ،خدم ــت ک ــردم
مـــاري بـــه درون جيـــب پـــرورده منـــم
بـــس نيـــش بـــه جـــاي نوشـــم دادنـــد
تريـــاک نخـــورده ،زهـــر آمختـــه منـــم
محزون ــم و مهج ــورم و مط ــرودم از آن ــک
ديـري اسـت که با عشـق تو خـو کرده منم
ايـن رنـگ و خيـال تـو و اين عشـق و اميد
ويـــن راه دراز و راه نســـپرده منـــم
ســـوداي غـــم عشـــق تـــو  ،درباختـــهام
ميســـازم و مينـــازم ،کآزاده منـــم

س ــودي اگ ــرم ب ــود ،غ ــم عش ــق ت ــو ب ــود
کامـــروز بـــدان شـــهره و افســـانه منـــم
از في ــض غم ــت چ ــو ج ــان چاوي ــد ش ــدم
از هرچه که هست و نيست ،دلشسته منم
ديري اسـت که سـوداي تو اَم در سر نيست
دل خس ــته و دل م ــرده و افس ــرده من ــم
روزي بـــه دلـــم بـــود غـــم يـــار و ديـــار
و امروز فروهشته و دل کنده و بگسسته منم
نـه مهـر و نه کين ،نه عشـق و نه بيمهري
غم خورده و آشفته و بشکفته و پژمرده منم
بـا راز تـو و عشـق مـن ،آکنـده دلي اسـت
دلکنـــده از ايـــن جهـــان آکنـــده منـــم
ميدانـــم و مينـــازم و ميگويـــم فـــاش
ايـــن بـــار گـــران ز دوش افکنـــده منـــم
بگ ــذار بگوي ــم ک ــه م ــن از خ ــود رس ــتم
امــا چــه کنــم؟ کــه بــا تــو پيوســته منــم
(اقتداري)5:1372 ،
خشنودي ،محمد ( 1387-1327ﻫ.ش)

شادروان پروفسور محمد خشنودي ،فرزند عبدالرزاق در
مهر ماه 1327ﻫ.ش در بندرعباس زاده شد .وي در بندرعباس
و در خانوادهيي اهل علم و ادب و تقوا پرورش يافت و اجداد و
پدرانش اصالتاً اهل کرمستج الرستان در استان فارس بودند.
وي پس از پايان تحصيالت ابتدايي و متوسطه در بندرعباس،
به سال 1350ﻫ.ش در رشتة مهندسي گاز از دانشگاه نفت
آبادان فارغالتحصيل شد و تا سال 1353ﻫ.ش در پااليشگاه گاز
بيد بلند آغاجاري به کار مشغول گرديد .بين سالهاي 1352
تا 1358ﻫ.ش دورههاي کارشناسي ارشد و دکتراي مهندسي
شيمي را در دانشگاه امپريال کالج لندن با موفقيت تمام به
پايان رسانيد و از رسالة دکتراي خويش با عنوان احتراق و
کورهها با رتبة عالي ،دفاع نمود.
دکتر خشنودي در سال 1357ﻫ.ش به ايران مراجعت کرد
و تا زمان وفاتش ،در دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان
عضو هيئت علمي و استاد تمام ،مشغول به فعاليت بود .نگارش
 61مقالة علمي و چاپ آنها در نشريههاي معتبر بينالمللي
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و تأليف و ترجمة  11عنوان کتاب علمي و دانشگاهي از
جمله موفقيتهاي چشمگير مشاراليه ميباشد .از ديگر سوابق
درخشان پروفسور خشنودي ميتوان به دريافت مقام پژوهشگر
ممتاز از دانشگاه مهندسي توکيو در سال .1986م اشاره نمود.
کسب جايزه و لوح تقدير کتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
بابت کتاب شعله و احتراق ( 1369ﻫ.ش) و جايزه و لوح تقدير
استاد نمونة دانشگاههاي ايران از وزارت علوم و تحقيقات و
فناوري ( 1378ﻫ.ش) نيز از افتخارات علمي -دانشگاهي اين
دانشمند بزرگ و به ياد ماندني است.
حافظة تاريخي جامعة ما سرشار از عشق و ارادت و تکريم
نسبت به بزرگاني است که با قلم و قدم و رفتار و کردار خويش،
پويندة راه بهورزي ،تحول ،خرد ورزي و تعالي جامعة خويش
بودهاند .در ميان چنين فرهيختگاني که همواره مورد اعزاز و
احترام جامعة فرهنگي کشور بوده و هستند ،نام پروفسور محمد
خشنودي بلحاظ خدمات برجستة علمي و تالش مستمر و
پيوستة دانشگاهي ،از درخشش خاصي برخوردار است .دکتر
خشنودي بر اثر سکتة قلبي در  9بهمن 1386ﻫ.ش در حين
مأموريت اداري-پژوهشي در مجتمع مس سرچشمة کرمان ،جان
به جانآفرين تسليم نمود و چشم از اين جهان خاکي فروبست.
پيکر پاکش در آرامستان بندرعباس ،به خاک سپرده شد
(سايباني .)126:1387 ،فرزندانش دکتر مريم خشنودي و دکتر
مينا خشنودي و همسرش خانم فريده بدري همواره در تحقيقات
و تأليفات دانشگاهي و پژوهشي وي  ،يار و همراه ايشان بودهاند.
سديدالسلطنة بندرعباسي ،محمد علي ( 1320-1253ﻫ.ش)

محمد علي کبابي ،فرزند حاج احمد خان سرتيپ
معروف به سديدالسلطنه در  21رجب سال 1291ﻫ.ق برابر
با 1253ﻫ.ش در بغداد متولد شد و در سال 1314ﻫ.ش با
پدر خود به ايران مهاجرت نمود و بعد از سفرهاي بسيار ،در
بندرعباس ساکن شد و سالها در مشاغل گوناگون مانند کفالت
و کارگزاري بنادر -کارگزاري دولت روسيه در بندر لنگه ،وکالت
کنسولگري روسيه در بندرعباس و معاونت حکومت بنادر
جنوب -خدمت کرد .مرحوم سديد ،تأليف کتاب بندرعباس
و خليجفارس را آنطور که خود بيان کرده از سال 1324ﻫ.ق/
1285ﻫ.ش آغاز نمود و پنج سال بعد در سال 1329ﻫ.ق /

1290ﻫ.ش به پايان رسانيد .وي در سن  67سالگي به سال
1320ﻫ.ش در بندرعباس ،چشم از جهان فروبست و در
قبرستان سيد کامل به خاک سپرده شد .سديدالسلطنه شعر
هم ميسروده و تخلصش «عاري» بوده است (همان.)124 :
جلوة خيال

مــا بــه زاري ز خــدا خواســته بيمــاري را
تــا تــو بــر دوش نهــي بــار پرســتاري را
نــاز آغــاز نمــودي و ربــودي دل مــا
خــوب آموختهيــي شــيوة عيــاري را
بــو کــه در خواب کنــد جلوه ،خيــال رخ تو
نيســت مــا را هــوس لــذت بيــداري را
منــت دختــر رز را نکشــد بــار دگــر
آنکــه از چشــم تــو آموختــه خمــاري را
تــا کــه ســجادة مــن ،در گــرو بــاده بــود
نيســت شايســته ،کنــم دعوي دينــداري را
روز و شــب در بــر اغيار نشــيني ،چه شــود
ســاعتي گــر بنــوازي ز وفــا« ،عــاري» را
جلوه گاه صنم

هرکه در نيم شــب از عشــق تو بيدار شــود
اليــق صحبــت و شايســتة ديــدار شــود
جلوهگاهــت ،صنمــا! ســينة مــا ميزيبــد
حيف از آن جلوه که در طور ،پديدار شــود
حبــذا! حالــت پروانــه و جــان دادن او
جــان همــان بــه کــه نثــار قــدم يــار شــود
مسـت ميبيند و مدهـوش و خرابم هرکس
صبحگاهــان بــه در خانــة خمــار شــود
عاريــا! عمــر نبود آنچــه که بي يار گذشــت
عمــر آن اســت کــه در صحبــت دلدار شــود
(حبيبي)257:1375 ،
مرحوم سديد عالوه بر کتاب اعالم الناس في احوال
بندرعباس (بندرعباس و خليجفارس) ،نوشتههاي ديگري
نيز دارد که عبارتند از :سفرنامه (التّدقيق في سير ال ّ
طريق)؛
مفاتيح االدب في تواريخ العرب (چهار جلد)( ،جلد دوم همين
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کتاب که در مورد بحرين است با مقدمة مرحوم ميرزا محمد
حسين خان ذکاءالملک فروغي در تهران بچاپ رسيده است)؛
مغاص اللئالي و منار الليالي (دو جلد)؛ خالصة فارسنامة
ناصري؛ برهان سديد (دربارة مسقط)؛ صيد مرواريد(المناص
في االحوال الغوص و الغوّاص)؛ احوال اهرم و تنگستان؛ شقايق
النّعمان (در احوال مسقط و عمان)؛ احوال طايفة قشقايي؛
تذکرة شوش نامه؛ احوال لنگه و شيوخ آن؛  125اصطالح
کشتي؛ اوزان چو و . ...
سديدالسلطنه با کنجکاوي و دقت زايد الوصفي به مسائل
و حوادث زمان مينگريسته و در تحقيقات خود حتي از نکات
بسيار ريز نيز غفلت نکرده است .بنظر ميرسد که مشاغل
اداري ،وسيلهيي بوده تا او امکانات موجود را به خدمت تحقيق
و تت ّبع در اوضاع و احوال مردم شهرها و آباديها درآورد و به
مطالعه در تاريخ و جغرافياي محيط اطراف خود و مردم آن
زمان بپردازد .او در تمام سفرها و ديد و بازديدها ،نويسندهيي
همراه داشته و آنچه را که الزم دانسته ،بيان کرده و نويسنده
(کاتب/منشي) نوشته است.
منزل او در بندرعباس در خيابان بهادر جنوبي ،اول کوچة
کارگزاري بود که بعد از حياتش ،بنام «منزل ستايش» ،نوة
دختري آن مرحوم شناخته ميشد .خانة مذکور که با معماري
سنتي بنا شده بود؛ از بناهاي باشکوه شهر به شمار ميرفت و
در دهة  1340ﻫ.ش براي مدتي «دادسراي بندرعباس» بود؛
اما سرانجام زير ضربههاي بيل و کلنگ ،از پاي درآمد و بجاي
آن ،بازارچهيي بنا گرديد که هماکنون بنام «پاساژ ستايش»
شناخته ميشود .نام کوچة کارگزاري هم ،يادگار دوراني است
که مرحوم سديد ،کارگزار دولت در بندرعباس بوده است.
اين کوچه که بهتر است آن را بازار بدون سقف بناميم ،از
طوالنيترين کوچههاي شهر بندرعباس است که از يک جهت
به خيابان بهادر و از جهت ديگر به خيابان دکتر شريعتي
(شاه حسيني سابق) متصل است .در دو طرف ضلع شمالي
و جنوبي آن ،سابقاً چند سازمان اداري ،مانند ژاندارمري
(امنيه) ،آمار و ثبت احوال ،نظام وظيفه ،تلفنخانه و چند
مؤسسة بازرگاني مهم مانند شرکت تجارتي «گري مکنزي»
و چند حمام و گاراژ و کاروانسرا مانند گاراژ و حمام ناظم

پور ،باربري متحده ،باربري شريف و دو کاروانسراي بزرگ از
بناهاي دوران کارگزاري «عبداهلل خان مدحت الوزرا» و «شجاع
نظام» نايب الحکومة بندرعباس ،قرار داشت .از بناهاي جديد
در اين کوچه بايد به ساختمان مسجد امام علي (ع) اشاره کرد
که به نام مسجد يزديها نيز شهرت دارد.
مجموعه آثار مکتوب سديدالسلطنه در اختيار دانشگاه
تهران قرار گرفته ،ولي متأسفانه تا کنون جز تعداد معدودي،
چاپ و منتشر نشده است .اميد آنکه با پيگيريهاي دانشمند
و استاد خليجفارسشناس  -دکتر احمد اقتداري  -تمام آثار
آن محقق گرانقدر و واال مقام ،چاپ و منتشر شوند (سايباني،
.)125:1387
سلطانالعلماي بستکي ،شيخ عبدالرحمن ( 1360-1293ﻫ.ق)

«شيخ عبدالرحمن خالدي» معروف به سلطانالعلماي
بستکي ،فرزند مال يوسف خالدي بستکي ،فرزند عبدالرحمن
بن محمد علي بن عبدالرحمن بن عبداهلل بن مال حسين
خالدي به سال  1293ﻫ.ق در بستک ،در خانوادهيي
متشخص ،مؤمن و مذهبي متولد شد .اصل و نسب اين
خاندان مشهور ،به مجاهد نستوه ،سيفاهلل خالد بن وليد
مخزومي قريشي ميرسد .سلطانالعلما از دانشمندان ،عالمان،
مفتيان و شاعران و ادباي بزرگ معاصر است که از همان دوران
کودکي ،آثار نبوغ از ناصيهاش هويدا بود .او ابتدا مقدمات علوم
را نزد پدر خويش فراگرفت و در شش سالگي ،در عرض يک
ماه ،قرائت قرآن مجيد را آموخت .سپس در دارالعلم کوهيج،
از محضر عالمي بزرگ و برجسته به نام شيخ محمد شافعي
کوهجي کسب فيض نمود .وي در فراگرفتن علوم و دانشهاي
متداول عصر خويش ،شوق و ولع فراوان داشت؛ به طوري
که باعث اعجاب و تحسين استاد خود گشت .پس از خواندن
مقدمات علوم رايج ،به فکر ادامة تحصيالت تکميلي خود در
خارج از ايران افتاد و چون پدر و مادرش به مسافرت و دوري او
رضايت نميدادند ،ناچار ،فروش ُ
«ش ّقه» 1را که پدرش ميبافت
ُ .1
«ش ّقه» مأخوذ از تازي (عربي) بمعني پاره و قطعهيي از پارچه ،کاغذ و جز
آن است و نيز پارچهيي را گويند که بر سر َعلَم بندند و فرمان پادشاه و مکتوب
اشخاص بزرگي بر آن باشد .اما در اينجا منظور از ش ّقه ،پارچة نخي ضخيمي
است که براي شراع (بادبان) کشتيهاي بادي ميبافند و مردم بندر لنگه به آن
«شگه» ميگويند.
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و نيز ديدار خويشان در بندر لنگه را بهانه قرار داد و با مختصر
پولي که داشت به بندر لنگه و از آنجا با کشتي به بصره رفت.
در کشتي با يکي از فضالي عراق ،آشنا شد و چون سؤاالت او
را که در نحو بود ،بطور صحيح جواب داد ،محبت و احترام
وي را به خود جلب کرد و او مخارج سفرش را به عهده گرفت
و سفارش وي را به يکي از دوستان خود در بصره نوشت .در
بصره ،مهمان دوست دانشمند مذکور شد و از بصره به حجاز
رفت و در محضر درس استاد ابوبکر شطاء حضور يافت و
چندي در خدمت او به تعليم در فقه و اصول پرداخت.
پس از آن به سوريه ،مراکش ،تونس ،ترکيه و هندوستان
مسافرت کرد و از هر خرمني خوشهيي چيد و براي خود از
علم و دانش ،توشهها برداشت .در تمام زمينههاي علوم آن روز
همچون فلسفه و منطق ،طب ،حکمت الهي و فلسفه يوناني،
ادبي (معاني ،بيان ،بديع و  ،)...صرف و نحو ،علوم ديني و
فقه ،اصول ،کالم ،عرفان ،تفسير ،ترجمه و  ...عالم به تمام و
کمال و متبحر و متتبع شد .تحصيالتش را در هندوستان در
خدمت شيخ ابوالخير ،استاد جامعة ديني معروف به «ديوبند»
و مولوي احمد ،حکيم و عارف بلند پايه و مشهور هند ،گذراند
و درنهايت ،روانة مصر شد و بمنظور سيراب شدن از چشمة
جوشان علماي االزهر ،به خدمت شيخ شربيني  -شيخ جامع
االزهر  -رسيد و در آنجا نيز چندي به تکميل تحصيالت
خويش مشغول گشت.
پس از مسافرت و سياحت طوالني ،بمنظور تجديد ديدار
خويشان و بستگان خود به بستک رفت و پس از چندي اقامت
در وطن ،مجدد به کشورهاي اسالمي سفر کرد و با دريايي از
علم و معرفت به ايران و بستک برگشت و ماندگار شد و به سال
1301ﻫ.ق مدرسة علوم ديني بزرگي بنام «مدرسة رحمانيه» را
که در حکم دانشگاه علوم اسالمي جنوب بود ،تأسيس و بنياد
نهاد و خود بعنوان استادي ممتاز به تدريس و نشر آموزههاي
ديني و معارف اسالمي و علمي به دو زبان فارسي و عربي
پرداخت .آوازه و شهرت علمي سلطانالعلما در ايران و بالد
اسالمي و شيخنشينهاي عربي حوزة خليجفارس باال گرفت و
گروه گروه از طالب و جوانان براي کسب علم و مستفيض
شدن از دانشهاي اين مرکز به بستک روي آوردند.

به پيشنهاد علماي مناطق جنوب و حمايت صولتالملک
بستکي ،حاکم جهانگيريه و قوام السلطنه والي فارس ،از دربار
ناصرالدين شاه قاجار ،براي حاج شيخ عبدالرحمن خالدي
بستکي ،لقب «سلطانالعلمايي» صادر شد و به «سلطانالعلماي
بستکي» موسوم و معروف گرديد.
از شاخصهاي اخالقي سلطانالعلما ميتوان به حقگويي و
صراحت لهجه او اشاره کرد .وي در برابر اجحاف و حقکشيهاي
برخي از حکام ،ايستادگي ميکرد و با سالح برندة امر به معروف
و نهي از منکر به دفاع از ستمديدگان برميخاست .چون با
عمال شاه مستبد قاجار در منطقه ،بناي مبارزه را گذاشت،
کارگزاران حکومتي و ستمگران وابسته ،وجود شريفش را سد
راه مطامع و منافع خويشتن يافتند ،بنابرين اراده به قتل وي
کردند .چون به اين سوء نيت آگاه شد ،ناچار از بستک به بندر
لنگه مهاجرت کرد و چهل سال در آن بندر به تدريس علوم
معقول و منقول ،مشغول بود و هزاران نفر از ساکنان بنادر
جنوب و خليجفارس اعم از ايراني و تازي از خرمن فضل و
دانشش ،خوشهچيني کردند و چهارصد نفر از شاگردانش به
مقامات عالية علم و دانش رسيدند.
مدرسة علوم ديني سلطانالعلما در بندر لنگه ،در واقع،
ادامة مدرسة رحمانية بستک بود که بدون وقفه ،پذيراي طالبان
علم و دانش از داخل و خارج بود .در طول عمر پربرکت شيخ،
دانشجويان و شاگردان زيادي در محضرشان تلمذ کرده و به
کسب فيض رسيدند؛ علما ،فضال و دانشمنداني مانند :مرحوم
شيخ زکريا کمالي عالم مشهور جزيرة قشم ،مرحوم سيد
عبدالرحيم خطيب مرجع و امام جمعة اهل سنت بندرعباس،
مرحوم شيخ ابراهيم چاه مسلمي ،مرحوم شيخ عبداهلل انصاري
از علماي قطر ،مرحوم شيخ عبدالرحيم انصاري از علماي مدينة
منوره ،مرحوم حاج شيخ محمد نور مدني (شيخ الور) ،مرحوم
سيد امير شيخ قتالي (بنيانگذار مدرسة علوم ديني بندرخمير)،
مرحوم شيخ احمدنور کهتويي ،مرحوم شيخ مالک روحاني
تدرويي و  ...از جمله شاگردان وي بشمار ميآيند.
البته پر واضح است که فرزند خلف و صالح و شايستة
سلطانالعلما ،حاج شيخ محمد علي خالدي يکي از بهترين و

مفاخر و مشاهير خليجفارس51 /
برجستهترين شاگرد پدر ،محسوب ميشود که مانند عالمي عامل
و بزرگوار ،پس از رحلت والد ماجدشان ،توانست سکانداري اين
کشتي بزرگ علم را به نيکويي بعهده بگيرد و در ادارة مدرسة
سلطانالعلما در بندر لنگه ،کوشا و ساعي باشد و با اهتمامي
بليغ در راهاندازي مراکزي در بستک ،بندرکنگ ،گاوبندي و
ديگر شهرها و آباديهاي منطقه ،موفق و مؤيد ظاهر گردد.
سلطانالعلما ،مردي پرهيزگار و مدبر و خوشمحضر و خدا
ترس بود که در سفر و حضر از نيمه شب بيدار ميشد و به
نيايش پروردگار ميپرداخت .وي چندان در علم پيشرفته بود
که براي پاسخ به سؤاالت مختلف ،محتاج مراجعه به کتاب
و تفکر نبود و هرگونه پرسشي را بيتأمل جواب ميداد .در
وطن دوستي ،متعصب و با نفوذ بيگانگان در ايران ،به شدت
مخالف بود؛ چنانکه وقتي شيخ عيسي بن علي آل خليفه،
حکمران بحرين ،با استعمارطلبان همدست شد ،او را «عاق
الوالد» خواند و به اين مناسبت ،ورود او را به بحرين منع کرد.
او در نهضت مشروطه ،اهالي جنوب را عليه استبداد تشجيع
کرد و تا آنجا که ميسر بود در راه بسط آزادي کوشيد.
نظر به اينکه سلطانالعلما مورد توجه عوام و خواص و
مرجع و مفتي تمام اهل سنت جنوب ايران و جزيره العرب و
بسياري از بالد عراق عرب بود ،در موضوعات مختلف دنيوي و
اخروي ،هزاران فتوا صادر کرده بود که هنوز بسياري از آنها در
بين مردم ،بعنوان مدرک ،سند و حجت ميباشد.
از ايشان چندين پسر باقيمانده که بزرگترين و عالمترين
آنها ،موالنا شيخ محمدعلي خالدي سلطانالعلماست .از
سلطانالعلما ،آثار و نوشتههاي گرانقدر و ماندگاري به يادگار
مانده که به زبانهاي عربي و فارسي است؛ از جمله :شرح نظم
متن منهج ّ
صمديه (به عربي در
الطلب (پنج جلد)؛ الفوائد ال ّ
نحو)؛ بديعيه (به عربي در بديع)؛ رحبيه (به شعر عربي ،در
ميراث)؛ سلطان الرّسائل (به عربي ،در توحيد)؛ شرح قطر (به
عربي ،در نحو)؛ ظهورالحقائق (به عربي ،در سيرت پيامبر
(ص))؛ کشّاف الحقائق (به عربي ،در علت تأخر مسلمين و
مقايسه با تقدم آنان در صدر اسالم)؛ ديوان شعر (به عربي)؛
ديوان شعر (به فارسي) و . ...

حاج شيخ عبدالرحمن خالدي سلطانالعلما ،در چهارم
محرم سال 1360ﻫ.ق در سن  67سالگي در بندر لنگه دعوت
حق را اجابت گفت و به کوي يار شتافت و در جوار مسجد و
مدرسة علوم ديني سلطانالعلما به خاک سپرده شد (رکنزاده
آدميت.)173:1339 ،
کاملي ،سيد کامل ( 1352-1281ﻫ.ش)

سيد کامل کاملي ،فرزند سيد حسن کاملي (تاجر معروف
مرواريد) به سال  1281ﻫ.ش در بندر لنگه چشم به جهان
گشود .عالقة پدر که خود ،صاحب تأليفاتي چند در زمينة
علوم ديني به فارسي و عربي بود ،باعث شد که فرزندش سيد
کامل ابتدا پارهيي از علوم را نزد وي و سپس در مکتبخانه فرا
گيرد .سيد کامل کاملي تا سن چهارده سالگي در دامان پدر و
نزد علماي محلي ،به علم آموزي و خواندن و نوشتن پرداخت.
پس از آن بسبب سفر اقماري پدر به هندوستان ،که بنا بر
قرار قبلي با شريک تجارياش هر ده سال يکبار ،بمدت ده
سال صورت ميپذيرفت ،به همراه وي به هندوستان رفت و در
بمبئي اقامت گزيد .اين اقامت چهارده سال بطول انجاميد و
در اين مدت در يکي از دانشگاههاي هند در رشتة کشاورزي
تحصيل نمود .در آنجا در سن هفده سالگي ازدواج کرد و داراي
دو فرزند شد که هر دو در طفوليت درگذشتند .سيد کامل،
ناراحت و آزرده خاطر براي التيام روح خود به نوشتن و سرودن
شعر روي آورد .اين فعاليت در نقطة اوج خود به همکاري با
روزنامة «حبلالمتين» که به زبان فارسي در هند چاپ ميشد،
منجر گرديد .اما چرخ روزگار آرام ننشست و در سن 24
سالگي وي در سوگ فوت همسر جوانش نشست .اين حادثه
چنان زندگي او را منقلب ساخت که ديگر تواني براي ماندن در
غربت ،در خود نديد و در سال 1304ﻫ.ش به ايران بازگشت.
مدتي به تجارت پرداخت ولي چون دريافت که بازار تجارت با
رکود روبرو شده است ،با همکاري برادرش ،سيدمحمد کاملي
در روستاي شناس از توابع بندر لنگه به حفر چاه اقدام نمود
و براي نخستين بار ،تلمبه و موتور آب براي کشاورزي بکار
گرفت .از بد حادثه ،در اين اثنا ،رئيس وقت شهرباني بندر
لنگه ،مانع فعاليت آنان شد .اين کشمکش باعث شد که وي
از سردار انتصار ،والي وقت بنادر که در بوشهر مستقر بود،
طي قطعه شعري تقاضاي رسيدگي نمايد .پس ،سردار انتصار
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خود به شناس آمد و از نزديک اوضاع را بررسي کرد .باالخره،
مشکالت عديدة کار و تالش کشاورزي ،او را ناچار به مهاجرت
از بندر لنگه به بندرعباس نمود و وي با خريد خانهيي در اين
شهر ،رحل اقامت افکند .کاملي در سال  1310ﻫ.ش به عنوان
کارمند شخصي شهرباني بندرعباس ،استخدام شد و در سال
 1312ﻫ.ق به آموزشگاه افسري تهران راه يافت و در خالل
تحصيالت دانشگاهي ،به نويسندگي و شاعري خود نيز ادامه
داد و هميشه در جلسهها و نشستهاي اجتماعي و فرهنگي،
فعاالنه شرکت ميکرد .در سال  1317ﻫ.ش پس از فراغت از
تحصيل به بندرعباس بازگشت و به رياست شهرباني منصوب
شد .خدمت در دستگاه انتظامي ،وي را به سفر و اقامت در
شهرهاي مختلف از جنوب تا غرب کشانيد ،ولي در تمام اين
مدت ،فعاليتهاي اصالحطلبانه و صادقانهاش در شهرباني،
زبانزد خاص و عام بود .در زندگي خصوصي و اجتماعي،
خدمتگزاري بيادعا و پيشتاز امور خيريه و نيکوکاري بود؛
بويژه آنکه پس از ورشکستگي پدر -بسبب غرقشدن مال
التجارهاش در دريا و خانه نشيني وي -سرپرستي دو خواهر
خردسال خويش را نيز برعهده داشت و اين سردي و گرمي
روزگار ،او را متقاعد کرده بود که مردمداري و طبع بلند را از
کف ندهد؛ چنانکه سروده بود:
کنــون کــه بــر ســر کاري و پاســدار مقامي
بـه هـوش باش که نبود بر اين مقام ،دوامي
سيد کامل کاملي پس از سالها خدمت در گوشه و کنار
کشور ،سرانجام در سال  1339ﻫ.ش با درجة سرهنگي ،مجدداً
به رياست شهرباني بندرعباس منصوب گشت و در سال 1341
ﻫ.ش پس از سي سال خدمت صادقانه و بي ادعا ،بازنشسته شد
و پس از يازده سال که از بازنشستگياش ميگذشت ،در تاريخ
يازدهم خرداد  1352ﻫ.ش دچار عارضة تنگي نفس و ناراحتي
قلبي شد و براي معالجه به تهران سفر کرد ،ولي اجل مهلتش
نداد و در پانزدهم خرداد همان سال بدرود حيات گفت .پس
از فوت ،جز خانهيي که چهل سال پيش ،در اوان خدمتش در
بندرعباس خريده بود ،پس انداز و مايملکي نداشت .بحسب
وصيتش او را در گورستان بندرعباس به خاک سپردند .در
هنگام تشييع جنازة باشکوهش ،بسياري براي نخستين بار
اعتراف ميکردند که در طول طفوليت ،نوجواني و جواني و

حتي تا پايان تحصيالت دانشگاهي ،بسبب فقر مادي خانواده،
ايشان مخفيانه و بدون اطالع ديگران ،هزينة زندگيشان را
ميپرداخته است.
وي در اواخر روزهاي زندگي ،اين دو بيت را براي سنگ
قبر خويش سروده بود:
از عشــق تــو سرگشــتة ايــام شــدم
بــا خــوب و بــد زمانــه ،همــگام شــدم
هفتــاد و يکــي ز عمــر پيمــودم و ســر
بــر خــاک لحــد نهــاده ،آرام شــدم
(کاملي)17:1373 ،
سيد کامل کاملي چهار فرزند  -دو دختر و دو پسر  -داشت.
مجموعه اشعار سرهنگ  ،تحت عنوان ديوان کامل باهتمام
دخترش عصمت کاملي ،در قطع وزيري ،توسط انتشارات
فرهنگستان جنوب بندرعباس ،با مقدمة دکتر احمد اقتداري
مشتمل بر  445صفحه در سال  1373چاپ و منتشر شده است.
نامي ،مال محمد ( 912-810ﻫ.ق)

مال محمد نامي (نامي بستکي) از شاعران ،دانشمندان و
عالمان مشهور قرن نهم هجري است که در سواحل جنوبي
و شمالي خليجفارس و استانهاي هرمزگان و فارس از اشتهار
ويژهيي برخوردار است .نامش محمد و نام پدرش عبداهلل و
تخلص شعرياش «نامي» بود و در زمان حيات به اسامي :مال
محمد ،قاضي محمد و مال نامي ،معروف بود و در برخي از نسخ
خطي ،تحت عنوان موالنا نامي فتوحي/بستکي نيز از او ياد
شده است .زادگاه مال نامي ،روستاي فتويه (پتو/پتا) در بلوک
گوده از توابع بستک و جهانگيريه بود .او در سال  810ﻫ.ق
چشم به جهان گشود و در سال  912ﻫ.ق يا به روايتي 921
ﻫ.ق در محلة کوريچو (کاريچو) شهر الر (مرکز الرستان کهن)
به رحمت ايزدي پيوست و در همانجا به خاک سپرده شد.
نامي از شعراي غزلسراي مشهور و علما و صلحاي معروف
منطقه ،معاصر با دورة عالءالملک شاه ابراهيم خان الري  ،پادشاه
الرستان بود که اغلب اوقات بنا به دعوت او ،در مباحث علمي
و مناظرههاي ادبي آن مرکز ،شرکت ميکرد .مال نامي با علما،
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مشايخ ،سادات  ،ائمة جمعه و جماعات ،خطيبان ،خطاطان
(نساخان) و شاعران بستک ،گوده (ايلو ،دهنگ ،دهتل،
چاهبنارد و  ،)...جناح ،کوهيج ،کوخرد ،هرنگ ،فرامرزان و ...
ارتباط و رفت و آمد علمي و مشاعرهيي داشت و آنها را به پتو،
زادگاه خويش دعوت ميکرد و خود نيز پيوسته براي شرکت در
محفل و مجلسشان به اين آباديها در اياب و ذهاب بود.
اقوام و طوايف معروف به «خواجه» در بسياري از مناطق
بستک و الرستان مانند :اوز ،کوره ،کهنه ،خور ،پدز ،فتويه،
دهنگ ،ايلو (ايلود) ،جناح ،هرنگ ،لمزان ،پدل ،دژگان و ...
از اوالد مال نامي هستند .او شاعري بزرگ در بستک و نواحي
جنوبي فارس و سواحل و کرانههاي خليجفارس بود که به زبان
و ادب پارسي و ايران اسالمي تعلق داشت ولي چون در آبادي
فتوية بستک ،زاده شده و در الر درگذشته به اين خاطر به «نامي
بستکي الري» نيز شهرت دارد .از اين نمونه شاعران ،رجال،
بزرگان و مشاهير و مفاخر در تاريخ و فرهنگمان فراوان سراغ
داريم؛ مانند :روزبهان بقلي فسايي شيرازي ،روزبهان خنجي
اصفهاني ،مظفر بستکي شيرازي ،تائب اوزي بستکي و . ...
در روزگار نامي در فتويه ،مکتبخانه و مسجد بزرگي به نام
نامي ،وجود داشت که هنوز نيز آثار آن دو مشهود است .آن
مسجد داراي شبستان ،منبر ،محراب و مناره بود که امروز
مسجد کوچکي بر جاي آن پابرجاست که بر باالي منبرش بر
سنگي چنين حک شده است :مسجد مال نامي در سال 885
ﻫ.ق بنا شده توسط مال محمد نامي و در سال  1353ﻫ.ش/
 1395ﻫ.ق توسط عبداهلل شجاعي بازسازي شده است.
الزم به يادآوري است که مرحوم عبداهلل شجاعي
(ت /1294 .ف 1386 .ﻫ.ش) در فتويه از معتمدين و
معمرين محلي بود که اشعار و حکايات فراواني از شاعران و
درگذشتگان بخاطر داشت و خود نيز فيالبداهه شعر ميسرود.
حبيبي ميگويد :نخستين بار در سال  1350ﻫ.ش که کتابدار
کتابخانة دبيرستان مصطفوية بستک بودم و در کالس هفتم
(سال اول دورة اول متوسطه) در اين مدرسه ،درس ميخواندم،
با مطالعة کتاب تاريخ جهانگيريه و بستک با نام نامي آشنا
شدم (حبيبي.)15:1369 ،

بيت پانزدهم از غزل شانزده بيتي ذيل ،حروف «خلد
برين» ،سال  896ﻫ.ق را که تاريخ حيات و زندگي مال نامي
است ،نشان ميدهد:
قضا مگر ،گل آدم به خاک غصه سرشت
که در کشاکش محنت ،نه خوب ماند و نه زشت
گسسته دار ز کف ،رشتة امل که فلک
عجوزهيي است که تاري به چرخ ِمهر ،نَ ِرشت
کسي که خوابگهش بر حرير و ديبا بود
کنون به خاک لحد سر نهاده ،بالين خشت
به دانهيي ز جهان چو مبتال شد مرغي
به تيغ کشته شد ،گاه پخت و گاه برشت
مثل ز عمر و اجل؛ گوسپند و قصاب است
که تن به طعمه بپرورد و سر به خون آغشت
رخ از تپانچه متاب ،اي پسر! که مطرب دور
به ضرب حادثه ،کس را چو دف ز چنگ نهشت
کسي ز قسمت خود ،در نيافت سر قدر
يکي به گلخن دوزخ ،يکي به باغ بهشت
خدا ،محب جمال است و بنده ،طالب حسن
بخوبي ار شهرة شهر شد ،کسي نخواند زشت
جمال و قبح جبلت تعارضي است ،ولي
نم ـيرود بــه تغســل ،ســياهي از اَ ِنگشــت
نشــد مــرارت حنظــل ،کــم از حــاوت قند
وجود نيک و بد از اصل طينت است و سرشت
مپرس جان من! از هر گلي حکايت دل
ز نافه مشک طلب ،گل ز خار و سبزه ز کشت
تــو بــار خود ،بِ ِکــش از کار خود که روز درو
نچيند سنبله دهقان ،اگر چه سنبل کشت
مکن چو خانه خرابان ،بنا در اين عالم
به جاي کعبه و مسجد ،کليسا و ُک ِنشت
بکــوش و لوح نظر ،ســاده کــن ز نقش غلط
کــه بــر صحايــف اشــيا ،قلــم خطا ننوشــت
پــي تمامــي ايــن روضــه ،کاتــب از تاريــخ
حروف «خلد برين» جست و بر کتاب نوشت
ســواد نامــة نامــي از اين نمط ســخن اســت
کسـي نخواند که طومار خويش درننوشـت
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نسخههاي خطي ديوان نامي در جاهاي مختلف و نزد
اشخاص گوناگون ،يافت شده ولي سه نسخه از آن نسخ،
کاملتر ميباشند )1 :به خط زيبا و نستعليق مرحوم ماليوسف،
پدر شيخ عبدالرحمن سلطانالعلماي بستکي؛  )2به خط زيبا
و نستعليق مرحوم شيخ احمد فقيهي اوزي؛  )3نسخة موجود
در کتابخانة احمدية اوز.

اهل سنت و جماعت در جهانگيرية فارس بودهاند؛ چنانکه
مرحوم حاج شيخ احمد کوهجي معروف به «کبير» و فرزندانش
شيخ حسن بن عبداهلل هرمي کوهجي و اوالد او مرحوم شيخ
احمد و شيخ محمد نقشبندي کوهجي و حاج شيخ عبداهلل
نقشبندي ،هر کدام مدارج علم و دانش و زهد و تقوا و حسن
خلق را طي کرده و به مقامات عالية دانش رسيدهاند.

در سال  1351ﻫ.ش به همت مرحوم حاج محمد و حاج
عبداهلل آخوند اوزي ،فرزندان مرحوم حاج مالحسن آخوند
اوزي ،از بازرگانان خيرانديش ،فرهنگ دوست و ادبپرور
جناحي -اوزي ساکن بحرين ،تعداد يک هزار جلد ديوان نامي
در  156صفحه با قطع وزيري در چاپخانة فرهنگ شيراز
بچاپ رسيد و به رايگان در اختيار عالقهمندان قرار گرفت.
نامي ،شاعر توانايي است که بيش از پانزده هزار بيت شعر در
قالبهاي مختلف و با مضامين گوناگون ،مطابق با اوزان عروضي
و آرايههاي ادبي سروده است .ولي با کمال تأسف دست تطاول
روزگار جز تعداد  3409بيت برايمان باقي نگذاشته است.
نسخة اصلي خطي ديوان نامي در الر نزد شخصي که خود نيز
ذوق شعري خوبي داشته ،نگهداري ميشده و با گذشت زمان،
قسمتهايي از آن بطور سهو و يا عمد ،نابود شده است و با جرح
و تعديلهاي اعمال شده ،حذف و اضافههايي در آن صورت
گرفته و سپس به اوز ،انتقال يافته است.

حاج شيخ عبداهلل نقشبندي در سال  1318ﻫ.ق مطابق با
 1279ﻫ.ش در کوهج 1از توابع جهانگيريه (بستک) متولد شد و
مقدمات علم را در خدمت برادران خود شيخ احمد و شيخ محمد
فرا گرفت و آنگاه به جزيره العرب رفت و در مکة معظمه ،نزد
اساتيد علوم دينيه همچون :استاد محمد حبيباهلل و شيخ محمد
الخضر مغربي و شيخ عبداهلل الزواوي و شيخ احمد بن علي النجار و
مولوي اصغر هندي و مشتاق احمد کانپوري ،به تکميل معلومات
پرداخت و از چهارده مفتي و عالم از علماي معروف حجاز،
اجازة فتوا و تدريس گرفت و به وطن خويش ،يعني جهانگيريه،
برگشت و مورد اعتقاد و اعتماد اهالي جنوب و ساکنان سواحل
شمالي و جنوبي خليجفارس قرار گرفت و در «مدرسة علوم ديني
کوهج» به تدريس علوم معقول و منقول پرداخت.

در ديوان باقيمانده و چاپ شدة نامي ،غزل بيش از ديگر
قالبهاي شعري مشاهده ميشود؛ بطوري که از مجموع 3409
بيت ،تعداد  1962بيت آن غزل است .او شاعر سبک عراقي
است که با مطالعة ديوانش ،در مييابيم که با تسلط کافي
بر ويژگيهاي اين سبک ،توانسته با الهام از شاعران بزرگ
پارسيگوي ،بخصوص دو ستارة تابناک شعر و ادب شيراز -
سعدي و حافظ  -غزل ،قصيده و ديگر قالبهاي شعري خويش
را ارائه نمايد (حبيبي.)4032:1372 ،
نقشبندي کوهجي ،شيخ عبداهلل ( 1366- 1279ﻫ.ش)

شيخ عبداهلل بن شيخ حسن بن شيخ عبداهلل بن حاج شيخ
احمد نقشبندي کوهجي از مفتيان فاضل و نويسندگان باذل
معاصر است .پدر و اجدادش همگي از مفتيان و دانشمندان

آثار و تأليفات وي عبارتند از :الجواهر السنّيه (در قواعد
حديث)؛ سُلّم الواعظين (در پند و اندرز)؛ الفوائد الحلّيه (در
ميراث)؛ مزيل العنا (در علم نحو)؛ تحفه ّ
الخلن (در شعر
فارسي) (رکنزادة آدميت.)710:1340 ،
کوهج ،مرکز علما و قضات منطقة جهانگيريه (بستک)
است .در کتاب تاريخ جهانگيريه و بستک تأليف مرحوم محمد
اعظم بني عباسيان بستکي در بهمنماه 1339ﻫ.ش ،از چهار
نفر از معروفترين علماي کوهج بستک ياد شده است :شيخ
حسن عالي کوهجي ،حاج شيخ احمد کوهجي ،شيخ شافعي
مفتي کوهج و شيخ حسن نقشبندي کوهجي.

2

 .1کوهج :)kuhej( :دهي است از دهستان حومة بخش بستک شهرستان الر
است که در  24کيلومتري باختر بستک و جنوب کوهگاه بست واقع شده و
گرمسير و ماالريايي است .عدة سکنة آن  1136نفر سنيمذهب و فارسيزبان
(فارسي محلي) هستند .آبش از چاه و باران تأمين ميشود و محصوالتش غله،
خرما و صيفيکاري و شغل اهالياش زراعت است و راه فرعي به بستک دارد.
 .2در تقسيمات کشوري سال  1379بخش بستک ارتقا پيدا کرد و به شهرستان
بستک از توابع استان هرمزگان تبديل شد.
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مرحوم نقشبندي ،تحصيالت مقدماتي خود را در مدرسة
علمي کوهج گذراند و سپس به مدينة منوره و جامع االزهر
مصر روي آورد .در آن ديار به «شيخ عبداهلل النقشبندي
الفارسي» معروف بود و مدتي استاد دانشگاه جامع االزهر بود.
وي تأليفات متعددي اغلب به عربي دارد؛ المنهاج يکي از کتب
فقهي مهم به زبان عربي است که مهمترين و در عين حال
مفصلترين شرحي که به همان زبان بر آن نوشته شده ،شرحي
است به قلم مرحوم شيخ عبد اهلل حسن نقشبندي تحت عنوان
زاد المحتاج بشرح المنهاج.
شيخ عبداهلل نقشبندي داراي دو پسر به اسامي شيخ
محمد عقيل و دکتر شيخ محمد عارف نقشبندي بوده است.
وي در  25دي ماه  1366ﻫ.ش 25 /جمادي االول  1408ﻫ.ق
در کوهج به رحمت ايزدي پيوست و در جوار اجداد و نياکانش
به خاک سپرده شد (حبيبي.)136:1367 ،
نوربخش ،حسين ( 1387-1317ﻫ.ق)

استاد حسين نوربخش در سال  1317ﻫ.ش در شهر
کاشان متولد شد .دوران تحصيل ابتدايي و متوسطه را در
زادگاه خويش به پايان رساند و بعد از آن به استخدام بانک
درآمد و در سال  1340ﻫ.ش موفق به اخذ ليسانس علوم
بانکي گرديد .سپس با طي دورة مديريت شهرداري ،بمدت
چهار سال شهردار دماوند و ساوه شد و آنگاه با شرکت در
آزمون استخدامي بخشداري و شرکت در کالسهاي آن ،از
سال  1351ﻫ.ش به استخدام وزارت کشور درآمد و بعنوان
بخشدار مرکزي شهرستان بندر لنگه منصوب گرديد .ديگر
مسئوليتهاي وي عبارتند از :شهردار بندر لنگه ،شهردار
بندر کنگ ،فرماندار شهرستان بندر لنگه و اولين فرماندار
شهرستان قشم.

وي در روز سه شنبه  15بهمن ماه  1387ﻫ.ش در سن
هفتاد سالگي در تهران دار فاني را وداع گفت و به رحمت
واسعه الهي پيوست .از اين محقق و پژوهشگر بزرگ و پرکار
خليجفارسشناس ،عالوه بر آثار ارزنده و تأليفات برازنده ،دو
پسر و دو دختر نيز به يادگار مانده است (حبيبي.)81:1388 ،

مرحوم نوربخش در سال  1351ﻫ.ش ،با شروع خدمتش
در بندر لنگه ،به فکر تأليف کتاب ارزشمند بندر لنگه در
ساحل خليجفارس افتاد و حسب حالش ،اشتياق و عشق و
عالقهيي بود که از آن روزگاران در وجودش بوديعت نهاده
شده بود:
آري آن ساعت که اين نظم به سامان مينوشت
طايــر فکــرش بــه دام اشــتياق افتــاده بــود
مقدمة دلنشين اين کتاب را از زبان خود استاد ميخوانيم:
روزهاي اول خدمتم يعني اوايل سال  1351ﻫ.ش که
وارد لنگه شدم ،چون خانهيي براي محل سکونت بخشدار
وجود نداشت ،در يکي از اتاقهاي فرمانداري اقامت کردم که
در طبقة دوم شهرداري بود .در يک روز تعطيل ،از عبداهلل،
خدمتگزار شهرداري ،خواستم به بازار برود چند تا خيار برايم
بخرد .ساعتي نگذشته بود که عبداهلل از بازار برگشت .براي
رسيدن به طبقة دوم شهرداري و ساختمان فرمانداري ،بايد از
يک رشته پله باال ميآمد .از دور ديدم که او يک صندوق چوبي
بزرگ روي دوش گرفته و به زحمت از پلهها باال ميآيد و عرق
از سر و رويش ميريزد .هوا مثل هميشه گرم بود و نفس به
زحمت بيرون ميآمد .عبداهلل به طبقة دوم رسيد ،رفتم جلو با
تعجب گفتم :مگه چند تا خيار خريدهيي؟ عبداهلل که زير بار
خسته شده بود ،گفت :چهار تا.
در حالي که کمک ميکردم جعبه را روي زمين بگذارد،
شگفتزده گفتم :چهار تا خيار که آنقدر سنگين نيست و
احتياج به جعبه ندارد؟! عبداهلل ساکت ايستاده بود و البد
توي دلش به من بد و بيراه ميگفت .پوشال روي جعبه را کنار
زدم و يک مرتبه چشمم به چهار عدد خربزة درشت افتاد .با
ناراحتي گفتم :اي بابا! اينها که خربزه است ،من گفتم خيار
بخر .متعاقب آن به چهرة آفتابسوخته و خسته و عرق کردة
عبداهلل نگريستم .عبداهلل خيره به من نگاه کرد و گفت :منم
خيار خريدهام! يک مرتبه متوجه شدم که در لنگه به «خربزه»
ميگويند «خيار» .خنديدم و پرسيدم :پس به آن خياري که با
ماست و نمک ميخورند و کوچک و سبز است ،چه ميگوييد؟!
عبداهلل بسادگي گفت :ما به آنها بالنگ ميگوييم.
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عبداهلل رفت و من آنروز ،خربزه را بجاي خيار خوردم
و مدتي خنديدم ولي از همان روز در فکر اين برآمدم که
پيرامون لغات ،اصطالحات ،فرهنگ مردم لنگه و تاريخ آن
تحقيق کنم تا از اين رهگذر ،هم بر علم و اطالع خود بيفزايم
و هم اگر روزگاري مطالب جالبي گرد آمد ،اقدام به چاپ آنها
نمايم (حبيبي.)44:1388 ،
از مرحوم حسين نوربخش تا کنون  24جلد کتاب به زيور
طبع آراسته گشته که  15جلد از آثارش مربوط به خليجفارس
ميباشند :بندر لنگه در ساحل خليجفارس؛ چگونگي صيد
مرواريد در آبهاي خليجفارس؛ بندر کنگ شهر دريانوردان و
کشتيرانان؛ جزيرة قشم و خليجفارس؛ خليجفارس و جزاير
ايراني؛ پژوهشي پيرامون صيد دريا و آبزيان خليجفارس؛
ايرانيان دريانورد پيشگام و نوآور در درياها؛ گنج دريا (آشپزي
با آبزيان)؛ فرهنگ دريايي خليجفارس؛ پيشنهاد اصالح نام
روستاهاي جزيرة قشم؛ دريانوردي در ايران؛ دختر دريا و
جوان غواص؛ بنادر ايران در خليجفارس؛ جزاير ايراني تنب و
ابوموسي؛ دريانوردي ايرانيان؛ همسفر برفها؛ کريم شيرهيي
دلقک دربار ناصرالدين شاه قاجار؛ بانک و اصطالحات بازرگاني؛
دلقکهاي مشهور درباري و مسخرههاي دورهگرد؛ فرهنگ
نامهاي ايراني و اسالمي؛ بگوييم و بخنديم؛ اصفهانيهاي شوخ
و حاضر جواب؛ بهلول در آثار مکتوب و حکايتهاي مردمي و
لقمان حکيم در فرهنگ و ادب ايران.
عالوه بر تأليفات و آثار چاپ شده 20 ،عنوان از تحقيقات
ارزشمند شادروان نوربخش نيز آمادة چاپ است :برکههاي
آب هرمزگان؛ وجه تسمية بنادر و سواحل ايراني خليجفارس؛
وجه تسمية جزاير ايراني خليجفارس؛ جزاير و بنادر در
تنگة هرمز؛ لنج ايراني پرکارترين شناور خليجفارس؛ انواع
شناورهاي چوبي خليجفارس؛ آثار قلعههاي پرتغالي در
سواحل خليجفارس؛ انسانهاي دريايي خليجفارس؛ جزاير
تنب و ابوموسي در خليجفارس؛ ناوگانهاي دريايي ايرانيان؛
دريا و دريانوردي در مقاالت درياشناسي؛ آبزيان خليجفارس
در مقاالت پژوهشي؛ گزينهيي از آداب و رسوم سواحل و
بنادر خليجفارس؛ ظهور و نقش بيگانگان در سواحل و بنادر
و جزاير خليجفارس؛ ارزش غذايي و خواص دارويي آبزيان

خليجفارس؛ مقاالت هرمزگان شناسي؛ خليجفارس درياي
طاليي و پر آوازة ايران؛ دريانوردان باستاني ايران؛ دريا و
دريانوردي در ايران باستان و افسانههاي دريايي ايران.
گسـتردگي تحقيقـات و پژوهشـهاي گرانقـدر
خليجفارسشناسـي اسـتاد نوربخـش ،مـا را بـر آن ميـدارد
تـا ضمـن مباهـات ،زبـان بـه تکريـم و تحسـين آن مرحـوم
بگشـاييم و بگوييـم:
ســالها بايــد که تا يــک کودکي از روي طبع
عالمي گردد نکو يا شـاعري شـيرين سخن
سالها بايد که تا يک سنگ اصلي ز آفتاب
لعـل گردد در بدخشـان يـا عقيق اندر يمن
ســالها بايــد کــه تــا صاحبدلــي پيدا شــود
بوسـعيد اندر خراسـان يـا اويس انـدر قرن
(سنايي غزنوي)1341 ،
نتيجهگيري

مفاخر و مشاهير خليجفارس و کرانههاي آن ،در حقيقت،
نامآوراني هستند که توانستهاند با بهرة هوشي باال و عقل و درايت
و خرد و کياست خويش ،در ايجاد فرهنگ و معنويت و تمدن و
مدنيت اين منطقهي مهم ملي و بينالمللي ،نقشآفريني کنند.

در بنادر ،جزاير ،شهرها و آباديهاي سواحل خليجفارس،
آثاري به چشم ميخورند که هرکدام حکايت از فرهنگ غني و
تاريخ پوياي اين نواحي دارند .بندر لنگه ،بندر کنگ ،بستک،
کيش ،پارسيان و  ...از جملة اين مناطق هستند.
در آباديهايي از کنارههاي خليجفارس ،سنگنگارههايي
وجود دارند که کارشناسان ميراث فرهنگي ،آنها را مربوط به
دوران نوسنگي (عصر حجر جديد) و حتي پارينه سنگي (عصر
حجر قديم) ميدانند.
در اين مقاله ،تنها به معرفي تعداد معدودي از معاريف
خليجفارس ،به عنوان نمونه ،پرداخته شده است ،حال آن که
اگر بخواهيم به نحو مستوفي و کامل ،بدان بپردازيم ،مشتمل
بر مقالههاي متعدد و کتابهاي گوناگون خواهد شد.

مفاخر و مشاهير خليجفارس57 /
تاريخ فرهنگ و ادب يک ملت که تاريخ زندگاني بزرگان -
آن مردم را نيز منعکس ميکند ،هويت آن ملت است و در
واقع ،عامل تعيينکنندة فراز و فرود امور امروزين جامعه،
محسوب ميشود .به عبارت ديگر اين که اگر بخواهيم امروز
مشکلگشايي کنيم ،نميتوانيم فارغ از گذشتهمان ،معضالت
روزمره را حل و فصل کنيم .معرفي شخصيتهاي يادگار و رجال
ماندگار ،اعتماد به نفس ما را باال ميبرد و ضريب مشارکت
جمعي را افزايش ميدهد.
جيم کرين ( )Jim Kraneنويسنده و خبرنگار آمريکايي در
کتاب :دوبي سريعترين شهر دنيا (Dubai, the story of the
 1)world fastest cityاظهار ميدارد که از  70سال 80 ،سال،
 100سال و  120سال پيش ،اهالي بندر لنگه و بستک به
داليل مختلف :تعدي حاکمان محلي ،شدت عمل مأموران
دولتي در اخذ عوارض بيش از حد گمرکي ،کشف حجاب دورة
پهلوي ،سال دردي (وباي عمومي) و قحطي و خشکساليهاي
متمادي ،موطن آبا و اجدادي خود را ترک کرده و به بنادر و
جزاير جنوبي و عربنشين خليجفارس مهاجرت کردهاند.
اين مهاجران از تاجران و بازرگانان نخبه و اهل فکر
و تدبير و انديشه بودهاند و به اين خاطر ،تمدن و فرهنگ
مناطق شمالي خليجفارس را به آنجا بردهاند .ايجاد تمدن و
معماري و شهرسازي دوبي در يک قرن پيش توسط معماران
و هنرمندان بستکي شکل گرفت که هنوز محلة «بستکيه»
به نام «البستکيه» با بادگيرهاي بلند و سرفرازش در دوبي،
معروفترين مرکز ميراث فرهنگي و موزه و متحف سنتي،
نه تنها در دوبي و امارات عربي ،بلکه در تمام کشورهاي
عربي حوزة خليجفارس ،همچون نگيني ميدرخشد و معرف
جهانگردان بينالمللي و توريستهاي آسيايي ،اروپايي و
آمريکايي است( نقل به مضمون).

 .1کرين ،جيم ،دوبي سريعترين شهر دنيا ،ترجمة هرمز همايونپور ،چاپ
دوم ،تهران ،نشر ني.1392 ،
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