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  مقاله
ص سير و سفر با تكيه بر قرآن كريم كه براعت استهاللي است در آغاز پيشگفتاري داريم در خصو

منابع طبيعي، عوامل زيربنايي، تجهيزات و (براي آغاز اين مقالة مبسوط؛ جهانگردي و اركان آن 
اجمال  هاي شناخت آن را به  از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته و شيوه) منابع فرهنگي

  .يادآوري شده است
و سازندة آن كه ...) بخت اردشير و (هر بوشهر همراه با نامهاي قديمي دربارة قدمت ش  

اردشير بابكان است و همچنين سابقة آن از دوران عيالم و كشف گورستان شغاب و پيشينة چهار 
 قواي سطهزار سالة آن و عقايد مختلف دربارة وجه تسمية اين شهر و سرانجام فتح اين شهر تو

سپس نگاهي .  كنوني آن مطالبي گفته شده استقعيتتاريخ، و دربارة مواسالم و سرگذشت آن در 
نويسان  شناسان و تاريخ گذرا بر دوران تاريخي آن داريم از دورة مادها تا رضاخان و ذكر نام باستان

باني شهر جديد بوشهر را معرفي و . اند هايي نموده كه در كشف مجهوالت اين استان، مساعدت
ايم، بافت قديم شهرستان بوشهر، مورد  وران دويست سالة اخير مشخص كردهوضعيت آن را در د



 

  

345    ...هاي بالقوه و بالفعل استان بوشهر نگاهي به استعدادها، امكانات و توانايي

هاي بالقوه و بالفعل را در دريا، صحرا، زمين و هوا  مطالعه قرار گرفته و استعدادها، امكانات، توانايي
چاشني آنها را . ايم انگيز به توصيف دريا پرداخته برشمرده و در اين قسمت، همراه با نثري دل

  .ايم كه شوري دو چندان دارد قرار داده و ابياتي آورده) شاعر معاصر جنوب(هاي فايز  ترانه
ريشهر، (طور مشروح و هم مختصر اشاراتي داريم  به آثار تاريخي و باستاني بوشهر هم به  

، قبر ژنرال انگليسي، گورستان ژنرالها، كليساي مِلك، آب انبار قوام، عمارت لمهيمنامامزاده عبدا
علي دلواري، عمارِت اميريه، خانة قاضي، گورستان باستاني شُغاب،  سيح مقدس، خانة رئيسم

و پس از آن دربارة قدمت ...) هاي قديمي و  ها و كوچه مساجد، مزارها، عمارات، بازارها، خانه
امامزاده، مسجد، صومعه، كليسا، قبرستان و قلعه و (خارگ و آثار باستاني آن مطالبي آورده شده 

كاِخ (مانده در آن  در مورد ساير شهرهاي استان، ازجمله برازجان و آثار باقي...) ابنية باستاني و 
خانه، دژ برازجان و ساير اتالل و  كوروش، داريوش، تل خندق، تل پهن، تل طلسمي، غار چهل

وط به ؛ از بندر قديمي سيراف و تاريخچة مختصر آن با ذكر آثار گذشتگان مرب)آثار ديرينة ديگر
قبل يا بعد از اسالم و وجه تسمية آن، ذكر نام نويسندگان، از بندر سينيز و آباداني آن و خراب 

هاي موجود در  امكانات و استعدادها و توانايي. سخن رانده شده... شدن آن توسط قرمطيان و 
 زمينه پيشنهاداتي هم در اين. استان در دوازده قسمت برشمرده و مسائل ترغيبي ذكر شده است

تشكيل مجمعي از بوشهرشناسان و آشنايان به فنون جهانگردي براي : ارائه شده است ازجمله
) با حفظ ضوابط قانوني(دهي وضعيت گردشگري در استان  جهت سامان هماهنگي با اولياي امور به

 تدوين  سال وعدمسا هاي فصلي استان در ايام هاي سياحتي و نماياندن جاذبه بوشهر و تهية برنامه
هاي كوتاه مدت و بلندمدت و ايجاد هماهنگي با تورهاي داخلي و خارجي، تبليغات وسيع  برنامه

نگارش مقاالت و چاپ . هاي استان هاي خبري و تصويري براي نشان دادن جاذبه از طريق رسانه
مرزي، برگزاري  مرزي و برون هاي كشور و تبليغات وسيع و فراگستر درون آنها در روزنامه

 سال در بوشهر با ياري اُرگانها و عدمساها، سمينارها در ايام  مسابقات ورزشي، كنفرانس
  ... .هاي دولتي، مردمي، نهادها و  سازمان
  ينب م وينَهلنا بعجكْنا القُري الَّتي باوِفيها ر يظاقُر ه ِهررنَا وا قَدير اِفيهلس وا ِفيها لَياِسيرِلي و 

  . آِمنينماًيااَ
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) نزديك به هم(هايي  و ما ميان آنها و شهرهايي كه در آنجا پرنعمت و بركت گردانيديم، قريه«  
قرار داديم، تا با فاصلة كوتاه و سير سفري معين، و آنها را گفتيم كه در اين راه شبها و روزها با 

  )قرآن كريم (».ايمني كامل، مسافرت كنيد
كشورهاي مختلف با فرهنگهاي متفاوت، . ها  از شگفتيها و جاذبهرپ دنياي امروز، دنيايي است  

. با شهرهاي كوچك و بزرگ، با رسوم و آداب و ابنية گوناگون، با طبيعت متنوع و رنگارنگ
طبيعت برخي از اين سرزمينها، مردم ديگر كشورها را به ديدن شگفتيها فرا خوانده و صنعِت 

جهانگردي، پلي است مابين كشورها و . و تحكيم بخشيده استها را تسهيل  جهانگردي، اين رابطه
  .فرهنگهاي دور و نزديك، همچنين پيونددهندة انسانها و ملّتها با يكديگر است

هاي  برد؛ با فرهنگ، سياست، جامعه، تكنيك و طبيعت جهانگردي، ما را به دنياهاي ديگر مي  
زايي  دهد و موجب اشتغال  و سياسي ياري ميبه توسعة اقتصادي، فرهنگي. سازد تازه، آشنايمان مي

سازد و موجب ارتقاي سطح دانش و آگاهي  دوستي و صلح، ميان كشورها را فراهم مي. شود مي
  .گردد انسانها مي

ح كسي سيادر روزگاران گذشته، . نكتة مهم در جهانگردي عصر ما، همگاني شدن آن است  
نويسي، ثمرة كارش  نامه دي را پيشه نموده و سياحت جهانگرصاًكه اختصا) مانند ماركوپولو(بود 
هر كسي كه به سير و سياحت . ليكن، امروز جهانگردي، جنبة عام و همگاني يافته است. بود

صورت صنعت و  شود و اين تحول، جهانگردي را به كوتاهي بپردازد، جهانگرد محسوب مي
كشورهاي . جتماعي درآورده استهاي فرهنگي، اقتصادي و ا اي جديد و مؤثر در زمينه حرفه

آفرين به جهانگردي، ارج بسيار نهاده و در   عنوان يك صنعت درآمدزا و توسعه مختلف دنيا به
هاي صنعتي و  كشورهاي پيشرفته با استفاده از جاذبه. اند ترويج و گسترش آن، تالش فراواني نموده

كوشند تا از اين صنعت  حش ميهاي طبيعي و محيط و گيري از جاذبه كشورهاي ديگر با بهره
  ١.مند گردند عنوان منبعي درآمدزا بهره به
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  اركان جهانگردي
اي را در موفقيت يا ناموفق بودن جهانگردي  كننده ها و خدمات، نقش تعيين كميت و كيفيت فعاليت
  .پردازيم كند كه در زير به شرح يكايك آنها مي در هر منطقه ايفا مي

اي وجود دارد و براي جلب جهانگردان از   صورتهاي گوناگون در هر منطقهكه به:  منابع طبيعي-1
منابع طبيعي موجود در دنيا، همچون آب و هوا، جنگلها، سواحل دريا، . شود برداري مي آنها بهره

  .حيوانات خاص هر منطقه، گلها و گياهان، كوهستانها و نظاير آنها هستند
ها، پاركينگها، پاركها، امكانات  آهن، جاده فرودگاهها، خطوط راهمانند شاهراهها، :  عوامل زيربنايي-2

آهن، هتلها، متلها، رستورانها مراكز  روشنايي، تسهيالت دريايي و بندري، اتوبوس و ايستگاه راه
همچنين سيستمهاي تصفية آب . هستند... ها و  ها، مغازه خريد، استراحتگاهها، اماكن تفريحي، موزه

رساني، ارتباطات و سيستمهاي بهداشتي، ازجمله عوامل زيربنايي  اي سوختآشاميدني، سيستمه
 .آيند شمار مي مهم در جهانگردي به

 به لباًجهانگردان، غا. امكانات اقامتي يا هتلها، ازجمله زيربناهاي مهم در جهانگردي هستند  
تل جديدي شوند تا به ه محلي كه مطابق شيوة مهندسي محلي ساخته شده است بيشتر جلب مي

به اين موضوع بايد توجه شود؛ زيرا غالباً افراد بدين . اند كه به احتمال قوي در كشور خود ديده
اگرچه .  متفاوت از محل زندگي خود بيابندمالًنمايند كه خود را در محلي كا جهت مسافرت مي

ساختمانها كشي آب تصفيه شده بايد در  تسهيالتي از قبيل تهية مطبوع، گرماي مركزي و لوله
  .استفاده شود

نحو مطلوب، در عمارتهاي قديم بوشهر كه در اكثر نقاط شهر بوشهر و اطراف  اين امكانات به  
اي مركب از نمايندگان  آن پراكنده است، وجود داشته تا اشخاص راغب بتوانند با تشخيص كميته
رداري بوشهر و ساير ميراث فرهنگي، ادارة كل ارشاد اسالمي، سازمان مسكن، فرمانداري و شه

مناطق با وامهاي بلند مدت بانكي و تسهيالت ويژه، آنها را خريداري و به اين عمل اختصاص 
  .دهند
شامل كشتيها، هواپيماها، اتوبوسها و خودروهاي سواري، تاكسيها و :  تجهيزات حمل و نقل-3

  .ستندها و تسهيالت مشابه ازجمله تجهيزات حمل و نقل مسافران ه  ترنناًاحيا
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 اين منابع، شامل آثار فرهنگي است كه باعث جلب بسياري :نوازي  منابع فرهنگي و روحية مهمان-4
آمدگويي كاركنان يك سازمان  توان از نحوة خوش نوازي را مي روحية مهمان. شود از جهانگردان مي

تارهاي گرم و مند، مؤدب و صميمي بودن آنها، تمايل به ارائة خدمت قابل قبول و ساير رف عالقه
منابع فرهنگي هر منطقه نيز شامل هنرهاي مستظرفه، ادبيات، تاريخ، . دوستانة آنان درك كرد

 .موسيقي، هنرهاي نمايشي، ورزشها و ساير فعاليتهاي فرهنگي است
وقايع و : مثالً. دست آورد توان از تركيب منابع فرهنگي به هاي جهانگردي موفق را مي جاذبه  

ها در زمرة اين تركيبات فرهنگي  هاي ملي و سنتي و بازيها و مسابقه  جشنوارهمسابقات ورزشي،
  .هستند
با تعريفي كه از جهانگردي بدان اشاره شد بايد از زوايا و ديدگاههاي متفاوتي به جايگاه   

  .دست آيد جهانگردي در استان بوشهر نگريست تا شناخت كاملي از آن به
  

  هاي موجود در استان يامكانات و استعدادها و تواناي
 نظر به زودرس بودن بهار در استان بوشهر، دامنة كوهها، پهن دشت زمينها، و پيرامون -١

پرندگان مهاجري كه از دشتهاي سيبري و از آن . شوند ها از بهمن ماه سرسبز و خرم مي رودخانه
. آورند وجود مي وا بهگذرند تا به اين مناطق برسند، مناظر بديعي را در زمين و ه سوي مرزها مي

سوي اين مناظر خدادادي  تواند دل مشتاقان را به اين امكانات طبيعي، با تهية گزارشاتي مستند مي
  .هاي روزگار رها سازد بكشاند و جانها را از دغدغه

سواري، گردش كنار ساحل در فلق بامدادي و شفق   اسكي روي آب و شكار ماهي، قايق-٢
.  كه كسي ياراي خارج شدن از خانه و كوچه و شهر و ديار خود را ندارد آن هنگام شامگاهي، در

آميز دريا و دريانشينان و شهر و شهروندانش، سرمازدگان را به ديار  اين منطقه با گرماي محبت
 .بخشد اش، روانشان را صفا مي خواند و با هواي مطبوع صبحگاهي خود مي

ا و شكار برخي از پرندگان و حيوانات اهلي و  سواركاري در كنار ساحل و فراخناي دشته-٣
تواند براي جهانگردان داخلي و  تماشاي نخلهاي سر به فلك كشيده و درختان بومي منطقه مي

 .بخش باشد خارجي لذت
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تواند يكي از مراكز تفريحي  فرد خود، مي هاي منحصربه  پارك جنگلي چاه كوتاه با ويژگي-٤
 . باشدجذاب براي مسافران و جهانگردان

ها و برگهاي آن يا   طلوع و غروب خورشيد در ميان نخلستانها و گذشت آفتاب از ميان خوشه-٥
ها، يكي ديگر از تابلوهاي بديع  بلها، گَزها، كُنارها و با الي درختان گُل ابريشم عبور نور از البه

 .سازد ها را خيره مي منطقه است كه چشم
ها و چاشنيهاي خوشبو و اشتهابرانگيز و  ه با ادويه غذاهاي دريايي خاص منطقه، همرا-٦

 .انگيز باشد تواند براي مسافران و جهانگردان رغبت خوراكهاي ويژة محلي، مي
تواند ِگرة  نوبة خود مي پذيرهاي مردمي، هركدام به  مهمانناًها و احيا  وجود هتلها، مسافرخانه-٧

اختيار داشتن كَمپها و چادرهاي مناسب مشكالت جهانگردان را بگشايد و شهرداريها با در 
 .توانند رضايت نسبي مهمانان را فراهم نمايند مي
 برگزاري تورهاي داخلي استان و بازديد از آثار باستاني، قطبهاي جذاب شهرها و مناطق استان، -٨

 .دتواند قرار بگير راحتي در اختيار مسافران و جهانگردان مي يكي ديگر از امكاناتي است كه به
ترين   راه زميني بوشهر به شيراز و مسافرت از طريق زميني در ماههاي زمستاني، يكي از جذاب-٩

هايي است كه با داشتن مختصات طبيعي و گذر از  ترين جاده ديدنيهاي اين سفر است و از جالب
ها  ديدهتواند مناظر بديعي را در آينة   رودخانه، مسير راهها، ميةكوه و كمر و دشت و دره، حاشي

 .مجسم سازد
 وجود فرودگاه بزرگ بوشهر با امكانات پروازهاي متعدد در اوقات مختلف روز و شب، يكي -١٠

 .كند اي است كه رنج سفر زمستاني را براي جهانگردان آسان مي ديگر از تسهيالت ويژه
بحر عمان فارس و   امكانات سفر دريايي با كشتيهاي مجهز براي رفت و آمد بين جزاير خليج-١١

 .فارس و امارات خليج
 وجود امكانات رفاهي، براي مردم استانهاي سرد و معتدل و همجوار مانند فارس، كهكيلويه و -١٢

توانند با آگاهي  بويراحمد و چهارمحال بختياري و اصفهان و مناطق ديگر كشوري كه مردمش مي
 .كننداز امكانات طبيعي و آب و هواي لطيف فصلي به اين استان سفر 
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استعدادهاي نهفته و خداداد در دريا و زمين و وجود برخي از امكانات در اين استان آن را   
اول آبان ماه تا پايان (قريب شش ماه از سال . يكي از مراكز مهم توريستي كشور كرده است

طريق هاي زيبا و آب و هواي مناسب دارد كه با ارائة اطالعات و تبليغات از  جاذبه) فروردين ماه
نفع اقتصاد منطقه،  ها، به هاي بالقوة اين استان در تمامي زمينه توان از توانايي هاي همگاني، مي سانهر

  .به جذب توريستهاي داخلي و خارجي در اين مدت طوالني از سال مبادرت كرد
اين منطقة خاص جغرافيايي، دريا و خشكي، دشت و دره و كوه و جلگه و چشمه و تاالب   

هاي  از يك طرف، زيبايي. يگر از مواهب طبيعت را همه در خود جمع كرده استو برخي د
ساحل دريا در طلوع و غروب خورشيد، موسيقي خيزابها، نواي مرغان دريايي، رقص ماهيها در 

هاي ساحلي، آسمان شفاف،  يده از نَفَس در ماسهبر رانان، فرو رفتن موجهاي درون آب، آواز قايق
ها، زمزمة   باد ماليم در نيمي از ايام سال، آفتاب مطبوع، شكار ماهي در ِكنارههواي پاك و خنك و

  .بخشد امواج، رنگ آبي و سبز دريا، چشم را خيره، اعصاب را آرام و جان را طراوتي ديگر مي
در انتهاي افق شب، سوسوي فانوسهاي دريايي، نغمه و نواي موجها و تاريكي مطبوع، آدم را   

  .دبر ش و شيرين فرو ميبه رؤياهاي دلك
اي  گون نوازندگان سفيدپوش محلي كه مايه موسيقي بندري همراه با ريتمها و حركتهاي موج  

د بر دريايي و حالتي از فراز و نشيب امواج يا آرامي آنها دارد، انسان را به دنياي كرامتهاي عرفاني مي
» خال لِب دوست«بيند و شيداِي  و بدون هاي و هوي خود را مستغرق در بحر فناي احديت مي

اي نتواند  دارد، آنجا كه هيچ دغدغه در طريقي فراتر از دريا و آسمان و زمين گام بر مي. شود مي
 و مستي روحاني، سراپايش را سكربيند؛  البال مي خانة دل را پريشان كند، آدم خود را سبك و فارغ

گونه كه پرتو ستارگان و نور ماه در آب  نهما. سازد گيرد و از زمين خاكي رهايش مي فرا مي
گونه به پايان  شب وصال بدين. شود اُفتد و پيوندي ناگسستني ميان دريا و آسمان برقرار مي مي
  .گردد زنند و بامدادي نو آغاز مي رسد و بار ديگر انوار شفق بر موجها بوسه مي مي

آغوش خود را به روي مسافران از طرفي ديگر، دشتهاي وسيع تنگستان و دشتي و دشتستان،   
 و به ديدن زندگاني آرام روستايي دعوت ها جلگهگُشايند و آنان را به پهن دشت  و جهانگردان مي

  :خوانند ها مي مرغان هوا در هواي لطيف كوهپايه. كنند مي
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  در و دشت و چمن، صحراي چين شد    بهار آمد، زُمرد سـان زميـن شد
   با گــل خـود همنـشيـن شدبلبـُلكه     ايـزبيا بنشين، تو هم در پيِش ف

***  
  عـا گُلمدسـخن گُـل، معرفـت گُـل،   ت، گُل، قامتت گُل، كفش پا گُلقَِد

ما، گُـلسر  به گُـل چيـدن درآمـد يـار فايـــز    و گـردن، گُل و ِنـشو و ـن
***  

وي جـنّـت آيـد بـر مـشـا   بامـمپشـتمگـر يار آمده بـر    مـمكـه ـب
يـا بـنشيـن، نـگـه دار، احـتـرامـم  فـرود آ، گرچه فايز نيست قابل   ـب

***  
  كنـم تا كـي ز مـهجــوري، صَبـوري  بيـا كز حد گذشت، ايـام دوري
  ولـي بـا دل، تـو دايـم در حـضـوري  اگرچـه دوري از چشـمان فايـز

  »شاعر معاصر جنوب«فايز دشتستاني                          
  

  بوشهربافت قديم 
دهندة وضعيت جغرافيايي اين منطقه  خوبي نشان هاي قديمي بوشهر به طور كلي، شكل خانه به

ها را در  اين تيپ خانه. است» بيت ميالني«شكل عمومي آنها ساده و به سبك معماري . است
. توان مشاهده كرد فارس و نيز شمال سوريه مي بوشهر و ساير شهرهاي مهم سواحل شمالي خليج

داري وجود دارد كه از يك طرف به در اتاقها و از  ها راهروي ستون لوي بعضي از اين خانهدر ج
سقف اتاقها، بيشتر با بوريا و تيركهاي جنگلي و . طرف ديگر، به فضاي باز حياط مربوط است

در . ها مسطح و در حاشية آنها، ديوارهاي كوتاه مشبكي قرار دارد بام خانه. شود تخته پوشانيده مي
روي آنها،  هاي ديواري تعبيه شده است و در حياط روبه طبقة همكف و در داخل اتاقها، گنجه

با مالت گچ ساخته ) مرجاني(ها از سنگهاي آهكي  حوض و آب انبار قرار دارد و تمامي خانه
هاي زيبايي  اند؛ درهاي ورودي آنها، اكثراً دو لنگه و از جنس چوب جنگلي است كه با حاشيه شده

  .اند ين يافتهزئت



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي352

اين . هستند) مرجاني(ترين نوع مصالح بومي بوشهر، سنگهاي آهكي  ترين و اساسي مهم  
ويژه  هاي آن، آثاري از گياهان، جانداران و به سنگ از رسوبات دريايي فراهم شده و در ميان اليه

افت اين سنگهاي آهكي در انواع ريزدانه و درشت دانه ي. شود ماهي فراوان يافت مي گوش
توان گفت كه تمام بناهاي بوشهر، حداقل تا سي سال گذشته با اين سنگ  جرئت مي به. شوند مي

سازي كارايي داشت، هم در ديوارها و جرزها و هم در  سنگي كه هم در پي. اند ساخته شده
سنگهاي مرجاني با توجه به طبيعت درياييشان در محيط رطوبتي . ديوارهاي حائل و جداكننده

  . كنند ي كار ميخوب به
 

  پيشنهادها
هاي طبيعي و باستاني و سياحتي و با توجه به امكانات موجود در  پيشنهاداتي با عنايت به جاذبه

  :نمايد استان، جهت جلب و جذب جهانگردان داخلي و خارجي به شرح زير ارائه مي
 دفتري در  تشكيل مجمعي ويژه از بوشهرشناسان و آشنايان به فنون جهانگردي و ايجاد-١

استانداري يا ادارة كل ارشاد اسالمي، با سازمان جهانگردي براي هماهنگي با اولياي امور و 
هاي فصلي استان در ايام مساعد سال و  هاي سياحتي و نماياندن جاذبه ريزي و تهية برنامه برنامه

ماهنگي با و ايجاد ه) مدت و درازمدت موقت و دائم، كوتاه(هاي كلي و جزيي  تدوين برنامه
  .تورهاي داخلي و خارجي

جهت برگزاري مسابقات ورزشي، كنفرانسها، سمينارها و تشكيل اردوهاي   تبليغات وسيع به-٢
 .زمستاني ارگانها و سازمانهاي دولتي و مردمي در اين استان

 وگذارهاي دريايي و تفريحات زمستاني با توجه به مساعد بودن    تهية فيلمهاي مستند از گشت-٣
هاي سراسري براي آگاهي  هوا در سواحل درياي بوشهر، توسط سيماي ايران و پخش آنها از شبكه

 .همگاني
 چاپ و تكثير بروشور و تهيه و تنظيم مجموعة مقاالت و گزارشهايي از دريا و دشتها و -٤

ه كه البته در خود منطق(كوهستانهاي اين استان، كه نويسندگان و عكاسان و گزارشگران خبره 
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هاي كثيراالنتشار كشور براي ترغيب جهانگردان  ها و مجله و چاپ آنها در روزنامه) وجود دارند
 .براي مسافرت به اين استان

 در تهران و شهرهاي بزرگ و كوچك مملكت، كساني هستند كه حاضرند براي فرار از -٥
وش آب و هوا اي خ هاي شهر خود، تعطيالت پايان هفتة زمستاني خود را در منطقه دغدغه

بايد با دادن اطالعات بالقوه و بالفعل اين . هاي گزاف بپردازند بگذرانند و براي اين امر، هزينه
 .استان، ويژگيهاي منطقه را به آنها شناسانيد و در نتيجه آنها را به سواحل اين استان كشانيد

طور مستقيم يا از  به) نبكدايره و ت(و ) ني هنبانه( اجرا و پخش موسيقي سنتي با سازهاي محلي -٦
تا به ) در ساعتهاي معين(طريق تلويزيونهاي مدار بسته در هتلها يا در كناردريا كنارها و مناطق باز 

 .نشاط مسافران بيفزايد
فارس، تبليغات وسيعي صورت پذيرد تا راغب   همجواري با اميرنشينهاي خليجحسن نظر به -٧

ادي و سياحتي خود را در ايام مساعد سال در اين استان شوند اجالسهاي گوناگون سياسي، اقتص
برگزار كنند و با ايجاد نمايشگاهها و بازارهاي مشترك، بازرگانان و جهانگردان داخلي و خارجي را 

 .به اين استان جذب كنند
ويژه در زمينة فوتبال، ترتيبي داده  وجود امكانات ورزشي و شوق و ذوق مردم به  با عنايت به-٨

ها جهت برگزاري مسابقات در اين ايام سال به بوشهر رفت و   تا تيمهاي ورزشي اميرنشينشود
هاي خبري و  جهت تبليغ براي جلب جهانگردان، اخبار و تصاوير ورزشي از رسانه آمد نمايند و به

 .تصويري ايران و اين كشورها پخش شود
مستان، در اين استان برگزار  تا جايي كه ممكن است بعضي از مسابقات ورزشي كشور در ز-٩

 .شود
 با ارائة اطالعات بازاريابي در مورد فهرست كاالهاي مجاز صادراتي و وارداتي، ميان ايران و -١٠

جهت هماهنگي ميان  هاي الزم، به امارات، نمايشگاهي دائمي در اين بندر داير شود تا برنامه
 .بازرگانان دو طرف براي تبادل اطالعات فراهم گردد

توانند جهانگردان خوبي  اعراب همساية ايران، چون عمدتاً امكانات مالي خوبي دارند، مي  
براي اين منطقه و در نهايت براي همة ايران باشند؛ زيرا آب و هواي مناسب و طبيعت زيباي دشتها 
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ف از طر. انگيز باشند تواند براي آنها رغبت و كوههاي اين استان در دو فصل پاييز و زمستان مي
توان با تبليغاتي مناسب، آنها را  كنند مي ديگر، چون آنها بيشتر از كمپ و چادر و خيمه استفاده مي

  .ها و دشتهاي وسيع اين استان كشانيد و اقتصاد منطقه را شكوفا كرد به جلگه
يافتة روسيه ازجمله كساني هستند كه آب و هواي اين منطقه با   مردم كشورهاي تازه استقالل-١١
به شهادت تاريخ، آنها هميشه آرزوي دسترسي به . انگيز است يط جوي مناسب، برايشان نشاطشرا
  .اند پرورانيده فارس را در سر مي هاي گرم خليج آب
اي را  جانبه هاي دنيا، بايد تبليغات همه  براي جذب جهانگردان اروپايي و ديگر قاره-١٢

ورند و آب و هوا و امكانات تفريحي و سياحتي عمل آ هاي ايران در خارج از كشور به خانه سفارت
  .را براي آنها بنمايانند

 

  موقعيت جغرافيايي و جغرافياي تاريخي بوشهر
 دقيقة ١٦ تا ١٤ درجه و ٣٠ تا ٢٧ كيلومترمربع، بين مدار ٢٧٦٥٣استان بوشهر با مساحتي در حدود 

فارس   كنار درياي خليجغربي ايران و در  طول شرقي در جنوبة دقيق٥٢ تا ٥٠عرض شمالي و 
 كيلومتر مربع كه در ٥/٩٨٤مركز اين استان، شهرستان بوشهر است به مساحت . قرار گرفته است

 عرض جغرافيايي ة دقيق٥٩ درجه و ٢٨ طول جغرافيايي شرقي و ة دقيق٥١ درجه و ٥٠مدار 
 ٥٥درجه و  ٥٠ عرض شمالي و ة دقيق٢٠ درجه و ٢٩شهر بوشهر نيز در مدار . شمالي واقع است

 كيلومتر و به عرض ١٠ تا ٨اي صدفي مرجاني به طول  اليه شبه جزيره  طول شرقي در منتهيةدقيق
فاصلة بوشهر تا شيراز . فارس قرار دارد االضالع در دل خليج  كيلومتر به شكل مثلثي مختلف٣ تا ٢

 خود يعني دشتستان ترين شهرستان  كيلومتر و تا نزديك٥٠٠ و تا اهواز حدود ١١١٦، تا تهران ٢٧٠
  ٢. كيلومتر است٧٠

شهر بوشهر يكي از نقاط قديمي و كهنسال تمدن ايران زمين است كه داراي قدمتي چندهزار   
دست آمده از اين ناحيه، معلوم شده است كه  شناسي و آثار به براساس كشفيات باستان. ساله است

 ٣.رسد در حدود پنج هزار سال مييعني ) ع(قدمت بوشهر به سه هزار سال قبل از ميالد مسيح 
بوشهر كه يكي «: گويد  دربارة بوشهر ميفارس آثار باستاني در خليجمحمدتقي مصطفوي در كتاب 
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هاي ريشهر قديم و آثار باستاني ديگر و شهر  فارس است و ويرانه ترين آثار باستاني خليج از مهم
 هنوز تحقيقات دقيق و كاوشهاي مفصّلي  و اين در حالي است كه٤».كنوني بندر بوشهر را دربردارد

شناسي در  در ناحية بوشهر و ريشهر قديم صورت نگرفته است و شايد اگر كاوشهاي دقيق باستان
هاي عصر  مطابق خشت نوشته. گردد منطقة بوشهر انجام شود قدمت بوشهر به زمان عيالميها برمي

» تل پي تل«نام  فرانسوي در محلي بهشناسي  م از طرف هيئت باستان١٩١٣/ ق١٣٣٢عيالمي كه در 
طور  برداري و به اي است در جنوب محلة امامزاده بوشهر بر اثر خاك اي در كنار تپه معني تپه كه به

دست آمده معلوم شد كه معبد خداي بزرگ عيالمي يعني شوشيناك در اين منطقه قرار  اتفاقي به
دست آمده نام  خشتهاي خام و پخته بههايي كه از روي  همچنين براساس نوشته. داشته است

ليان نامي . اند گفته مي» ليان«قديمي اين منطقه آشكار شده است، گويا در آن زمان اين منطقه را 
معني آفتاب درخشان يا سرزمين آفتاب درخشان كه در حقيقت براي اين سرزمين  عيالمي است به

  ٥.گرم و آفتابي، نامي بسيار مناسب است
/ ق١٣٣٣شناس فرانسوي، در  م و پيزارد، عتيقه١٨٧٢/ ق١٢٩٠رياس آلماني در پروفسور آند  
هاي  هاي ريشهر اكتشافات مهمي نمودند كه ازجمله چند مجسمة فلزي، سكه م در خرابه١٩١٤

قديمي و چند لوحة سنگي به خطّ ميخي و چند خمرة استخوان مردگان كه تاريخ فوت بعضي از 
وده و هم اكنون بعضي از آن آثار در موزة لوور فرانسه نگهداري آنها در حدود هزار سال پيش ب

  ٦.شود مي
رفته و شهر تاريخي  شمار مي بوشهر در عهد عيالميها يكي از مراكز مهم فرهنگي و تجاري به  
پادشاهان معروف . شرقي آسيا بوده است  ارتباطي عيالميان با نواحي اقيانوس هند و جنوبپل ليان،

ازجملة . ن طاليي تمدن عيالم، معابد و بناهاي مذهبي چندي احداث كرده بودندعيالمي در دورا
 و )Dastak(، ايزد بانوي تمدن عيالمي در منطقة دستك »كيريري شه«توان به معبد  اين بناها مي

  ٧.امروز اشاره كرد) Sare-tol(سرتُل 
وص در زمان در دوران ماد و هخامنشي، تمدن بوشهر به حيات خود ادامه داد و بخص  

و برازجان بنا ) توز( كاخها و معابد چندي در نواحي توج ،هخامنشيان، پادشاهان اين سلسله
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 مربوط به مر و تَل) برازجان(نمودند كه ازجمله به بقاياي كاخ زيبا و مجلّل هخامنشيان در تااُكه 
  ٨.هاي آن اكنون باقي مانده است توان اشاره نمود كه ويرانه دورة هخامنشي مي

» مزاميريا«در زمان سلوكيان بوشهر مورد توجه يونانيان قرار گرفت يونانيان اين شهر را   
  ٩. نئارخوس آمده و منظور از آن شبه جزيرة بوشهر بوده استةاند، واژة مذكور در سفرنام ناميده
هاي  شناس معروف فرانسوي، سلوكيها در كناره براساس پژوهشهاي گيرشمن، باستان  
. نام انطاكيه بنا كردند كه مدتها رونق و آبادي بسياري داشت  و بوشهر كنوني شهري بهفارس خليج

فارس بنا كردند و از آن  سلوكيان كمتر از نُه شهر در ساحل خليج«: گويد باره مي گيرشمن دراين
 در زمان ١٠». كه جانشين شهر عيالمي گرديد- بوشهر امروزي-جمله است انطاكيه در پارس

 بوشهر كارنامة اردشير بابكاندر . اي بوده است بوشهر همچنان مورد توجه و عنايت ويژهساسانيان 
 اندر ]اردشير بابكان[چونش دريا به چشم بديد «: اند ناميده» بوخت اردشير«قديم را به شرح زير 

  ١١.»نام نهاد) محل آزادي اردشير(يزدان سپاسداري انگارد و بدآنجا روستايي را بوخت اردشير 
 و يكي از مراكز علمي، فرهنگي ١٢نام گرفت» ريو اردشير«بعدها در زمان ساسانيان اين شهر   

گرد هم ) ريشهر(شد، لذا گروهي از نويسندگان در اين شهر  ايران در زمان ساسانيان محسوب مي
كردند   و نجوم و فلسفه را ثبت و ضبط ميطبعلوم » گشتگ«نام  آمدند و با خطي ابداعي به

در سلسله طبقات اداري » گشتگ دفتران«ي كه از شهرت زيادي برخوردار شده و تحت نام نحو به
 ساسانيان همواره به ريو اردشير كه بندري تجاري، ١٣.اند عصر ساساني مورد توجه خاص بوده
تغيير ) Reishahr(كردند و در اين شهر كه بعدها به ريشهر  فرهنگي و نظامي بود توجه بسيار مي

اين قلعة نظامي كه برج و باروهاي بلندي داشت از . قلعة نظامي مستحكمي بنا نمودندنام يافت 
يك طرف مشرف به دريا و از سه طرف آن خندقهاي عظيمي داشته كه به هنگام حملة احتمالي 

شده است، همچنين نقبها و تونلهاي   ماالمال از آب دريا مي دشمن يا بروز هرگونه خطري،
ول پنج تا هفت كيلومتر در زيرزمين حفر شده بود كه قطر اين تونلها به زيرزميني چندي به ط

  .اندازة يك اسب سوار بوده است
هاي قلعة ريشهر در منطقة ريشهر كنوني وجود دارد و نقبهاي آن نيز در  هم اكنون ويرانه  

  ١٤.منطقة تُل پي تُل قابل مشاهده است



 

  

357    ...هاي بالقوه و بالفعل استان بوشهر نگاهي به استعدادها، امكانات و توانايي

تمدن و فرهنگ ريشهر نيز روي به دست اعراب مسلمان،  با سقوط سلسلة ساساني به  
 ٢٢ تا ١٩ سالهاي ة، شهر بوشهر را در فاصلفتوح البلدانبنابر نقل بالذري در . اضمحالل گذاشت

مسلمانان براي تصرف اين شهر ماهها با نيروي مستقر . العاص فتح كرد هجري قمري عثمان بن ابي
سردار معروف ايراني كه در . ددر بوشهر در جنگ و ستيز بودند و تلفات سنگيني متحمل شدن

شهرك : نويسد باره مي نام داشت، بالذري دراين» شهرك«مقابل اعراب در بوشهر مقاومت نمود، 
ديد؛ زيرا داستان گستاخي و  مرزبان و والي فارس، آمدن تازيان را سخت و عظيم و گران مي

 عظيم فراهم آورد و به شجاعت و نيز پيروزي تازيان را بر همة دشمنان شنيده بود، پس لشكري
  ١٥.»در سرزمينهاي خورة شاپور شد، آنجاي خود در نزديكي توج است) ريشهر(راشهر 
دست يكي از سپاهيان اعراب مسلمان كشته شد  شهرك بعد از مقاومتهاي فراوان سرانجام به  

١٦.دست مسلمانان فتح شد و به اين ترتيب ريشهر يا بوشهر به
كند كه  اي نقل مي بالذري جمله 

اين جنگ در دشواري «: نويسد كند، وي مي عمق غناي مادي و اهميت فتح بوشهر را مشخص مي
  ١٧.»دست مسلمين افتاد همانند جنگ قادسيه بود و كثرت نعمتي كه به

/ ق١١٤٩ -١١٦٠سلطنت (از زمان فتح مسلمانان تا نادرشاه افشار ) بوشهر(از احوال ريشهر   
اي كه اعراب به اين شهر وارد آوردند  ضربه. اطالعات اندكي در دست است) م١٧٣٦ -١٧٤٧

موجب شد كه ريشهر مركزيت و اهميت خود را براي چندين قرن از دست بدهد و به شهري 
  . متروك و منزوي مبدل شود

 او نادر و سياست دريايي. با گسترش قلمرو نادرشاه افشار تاريخ جديد بوشهر نيز آغاز شد  
فارس سبب گرديد تا بار ديگر به  براي مبارزه با عثمانيها و گسترش قلمرو دريايي خود در خليج

نام جان التون بوشهر را  كار گماردن يك تاجر انگليسي به نادرشاه با به. اين شهر توجه شود
 بنابه گزارش هلنديها در زمان. سازي و پادگان نظامي درآورد صورت يك مركز مهم كشتي به

نادرشاه، ناوگاني با هشت تا ده هزار مرد در بوشهر مستقر بوده است، همچنين چندين كارخانة 
  ١٨.سازي نيز در اين شهر احداث شده بود كشتي
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اند، از چندين كشتي  مورخان و سياحان انگليسي كه چندين سال بعد به بوشهر سفر كرده  
سازي نادرشاه افشار در بوشهر   كشتيةرخاناند، كه محصول كا ساخته در اين شهر گزارش داده نيمه

  ١٩.بوده است
م سپاه عظيم دريايي او بين حاكم بوشهر و بندرعباس تقسيم ١٧٤٧/ ق١١٦٠با مرگ نادر در   

شده شيخ ناصرخان آل مذكور، كه در دوران نادر يكي از درياساالران وي بود، پس از مرگ شاه، 
اي براي خود در بوشهر   شد و حكومت مقتدرانهكشتيها و ناوگان مستقر در بوشهر را متصرف

شيخ ناصرخان، ناخداباشي كشتيهاي «: گويد باره مي   در ايننامة ناصري فارسفسايي در . تدارك ديد
نجد، طرح شهر ) ساحل(نادرشاهي در درياي فارس، پسر شيخ مذكور ابومهيري از اعراب بر 

 جانب ديگرش را دريا قرار داد و در بوشهر را ريخت، در جانب جنوبي، حصاري كشيد و سه
  ٢٠.»... و اند آبادي ريشهر را نقل به بندر بوشهر نمود ١١٥٠سال 
در زمان او . م حكمران بوشهر شد١٧٦٨/ ق١١٨٢بعد از فوت او فرزندش شيخ نصرخان در   

و پدرش، كه از اعراب نجد بودند، بوشهر روي به عمران و آبادي گذاشت و روابط تجاري 
  ٢١.اي با هلنديها و انگليسيها برقرار شد گسترده
و پايان دورة هرج و مرج ) م١٧٥٧ -١٧٧٩/ ق١١٧١ -١١٩٣سلطنت (خان زند  با ظهور كريم  

ها با حمايت  م انگليسي١٧٦٣/ ق١١٧٧در . اي شد ناشي از مرگ نادرشاه، بوشهر وارد مرحلة تازه
وشهر منعقد كردند كه درواقع سنگ خان زند و حكمران ب شيخ نصرخان قرارداد معروفي با كريم

كه دكتر امين  فارس بود و چنان بناي حضور نظامي استعماري انگلستان در جنوب ايران و خليج
  ٢٢.دست نياورده بودند فارس به نويسد؛ انگليسيها تا آن تاريخ هرگز چنين امتيازي در خليج مي

وي بر سر قدرت، خان زند و نزاع و كشمكش بين بازماندگان  پس از مرگ كريم  
تنها اهميت خود را از دست نداد،  در دوران قاجار، بوشهر نه. آقامحمدخان قاجار به قدرت رسيد

بوشهر در دورة قاجار . صورت يكي از مراكز بسيار مهم تجاري، فرهنگي و سياسي درآمد بلكه به
تند، تجار بزرگ در شهري بود كه اكثر دولتهاي بزرگ دنيا در آن دفتر نمايندگي و كنسولگري داش

دادند و دروازة جنوبي ايران براي تبادل افكار و مناسبات فرهنگي  آنجا فعاليت تجاري انجام مي
  .بود
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بوشهر در تحوالت دو قرن اخير نقش خاصي داشته و در سه نوبت مورد هجوم نيروهاي   
يهاي انگلستان ترين اين تهاجمات، ماجراي لشكركش انگليسي قرار گرفته است كه ازجملة معروف

در لشكركشي دوم، باقرخان . م است١٨٥٦/ ق١٢٧٣م و ١٨٣٧/ ق١٢٥٣به اين بندر در سالهاي 
اي در مقابل سپاه متجاوز  تنگستاني به همراه فرزندش احمدخان در قلعة ريشهر مقاومت سرسختانه

  ٢٣.انگليس از خود نشان دادند
شود دليسي   تمدن كشور محسوب ميبوشهر از ديدگاه فرهنگي، يكي از مراكز قديم علم و  
شناس انگليسي، در دو كتاب برجستة خود دربارة تاريخ ادبيات سرياني و انتقال  ، شرق٢٤اوليري

ترين آنها  كند كه معروف علوم و فرهنگ يوناني به عالم اسالم از سه دانشگاه مهم در ايران ياد مي
اي در  محله(ة ريو اردشير، واقع در ريشهر جندي شاپور در خوزستان و بعد از آن دانشگاه يا مدرس

كند كه سيستم آموزش و پرورش آن مانند مدرسة اسكندريه در مصر بوده كه  ياد مي) بوشهر كنوني
» شنيز«شود و سومين دانشگاه در  آخرين مدرسة يوناني و مربوط به پاييز تمدن يونان محسوب مي

  .در انتهاي جنوبي استان بوشهر بوده است واقع در بندر ديلم كنوني، -فارس در كنار خليج
ش تأسيس شده است بعد از دارالفنون ١٢٧٨در دورة معاصر، دبيرستان سعادت بوشهر كه در   

  .شود از مدارس قديمي ايران محسوب مي
نخستين دانشگاه بعد از (بر دانشگاه آزاد اسالمي  هم اكنون در بخش تحصيالت عاليه، عالوه  

فارس، علوم پزشكي، پيام نور، جامع علمي  ، دانشگاههاي دولتي خليج)شهرانقالب اسالمي در بو
در ...) مديريت دولتي، شيالت و كشتيراني و (كاربردي، چند مركز عمدة آموزش عالي ديگر 

اند و از اين جهت، بوشهر يكي از مراكز عمدة تحصيالت دانشگاهي در  بوشهر مشغول فعاليت
  .شود جنوب كشور محسوب مي

  
  )استان بوشهر(ر تاريخي و باستاني آثا

فارس است  ترين آثار باستاني خليج  بوشهر، از مهمة شبه جزير-آثار باستاني و تاريخي بندر بوشهر
، بين »نشين شاه«هاي باستاني  ، ويرانه»Tol-e Pey tolتُِل پي تُل «هاي قديم ريشهر،  كه ويرانه
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توان برشمرد كه  اب و اَتالل و آثار ديگر را مي، گورستان شغ»Rounee«وني رآباديهاي ريشهر و 
  :پردازيم هم اكنون به شرح مختصري از آنها مي

اي از آثار و تمدن دوران عيالمي و ساساني است كه در دوازده  هاي ريشهر، گنجينه ويرانه: ريشهر
 پزار در شناسي فرانسوي در ايران به سرپرستي آقاي هيئت باستان. كيلومتري بوشهر واقع شده است

ريشهر، احتماالً همان شهر قديم . عمل آورد م چند كاوش در ريشهر نزديك بندر بوشهر به١٩١٣
  .لهاي رنگين از عهِد شوتروك ناخونته پيدا شده استسفادر اين محل، . ليان است

اين قبرستان در جنوب شهر بوشهر واقع است و چند سال پيش، ادارة حفظ : قبرستان شُغاب
در اين قبرستان، اسكلت اموات در داخل . گي بوشهر، آن را كشف كرده استميراث فرهن

شدة ديگر در اين قبرستان،  اشياي كشف. اند هاي بزرگ و كوچك نخودي رنگ مدفون شده خمره
اند كه تابوتهاي سنگي مكعب شكل  هاي سفالي بزرگ و كوچك قيراندود شده قرار گرفته در خمره
  .تندهاي عقيق تزئيني هس و مهره

غربي بوشهر در محلة بهمني واقع  اين امامزاده در هشت كيلومتري جنوب: لمهيمنامامزاده عبدا
س بن علي بن ابوطالب و در زمان مأمون، خليفة عبانامه از اوالد حضرت  شده كه طبق شجره

يش،  حدود يك قرن پاًكلي خراب و مجدد بناي قديمي آن بر اثر زلزله به. زيسته است عباسي مي
اين حضرت، در زمان خالفت هارون الرشيد، پس از مسافرت به مصر، در . تجديد بنا شده است
  .ق در اين شهر درگذشت و در جلگة ريشهر قديم به خاك سپرده شد٣١٢بوشهر ساكن و در 

فارس قرار گرفته و  انبار قَوام در محوطة بازي در كنار خيابان خليج  ساختمان آب:انبار قَوام آب
اسكلت .  سال قبل است كه با مصالح محلي در زمان قاجاريه ساخته شده است١٥٥وط به مرب

وسيلة چهار طاق ساخته  بندي به اصلي و طاق آن از سنگهاي رسوبي خيلي مقاوم با سه دهنه ستون
انبار  داخل آب.  متر در داخل زمين قرار دارد٦٠/٢دو متر از آب انبار، خارج از زمين و . شده است

هايي به  در نماي خارجي به فاصلة معيني، پنجره. پوشش ساروج بسيار مقاوم ساخته شده استبا 
هم . اي از سنگ پوشيده شده است  تعبيه شده كه از داخل جلوي آنها با شبكه١٢٠ * ٩٠ابعاد 

  .انبار با تغييراتي تبديل به رستوران سنتي گرديده است اكنون اين آب
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صورت مجموعة ساختماني، متعلق به يك قرن قبل و در محلّ   اين عمارت به:ملِكعمارت 
مساحت زيربناي آن چهارهزار مترمربع است و از قسمتهاي مختلفي . بهمني قرار گرفته است

. اند اين طاق، را معماران ايتاليايي، با مصالح محلي ساخته. تشكيل يافته كه در ارتباط با يكديگرند
معروف » بنگله«نام  فارس كه به ماني متأخر سواحل خليجنوع و سبك ساختمان، از سبك ساخت

باشد و مربوط به اواخر دوران زند و اوايل دوران قاجار است كه به مقتضاي احتياج  شده است، مي
الملل اول و سالهاي  در دوران قاجار و در زمان اقامت انگليسيها در فاصلة سالهاي دوران جنگ بين

ندان پهلوي در آن تغييراتي داده شد و تعميراتي صورت گرفت، بعد از آن و اوايل حكومت خا
  .ولي متأسفانه در شُرف انهدام است

روي كوچة ابومسلم قرار گرفته و اين   قبر ژنرال در خيابان امام خميني، روبه:قبر ژنرال انگليسي
رها منشأ اين تيپ قب.  شكل ابليسك در داخل فضاي گلخانة شهرداري ساخته شده است قبر به

قاعدة ابليسك كه در وسط باغچه قرار گرفته، مربع بوده كه چهار ضلع آن از وسط . مصري است
در ضلع جنوبي .  استمتر سانتي ١٢٦طرف داخل فرورفتگي دارد و ارتفاع آن از سطح زمين  به

 قبر ژنرال. شود اي با خطّ عبري و ستارة داوود مشاهده مي ابليسك چسبيدة با قاعدة آن، كتيبه
  .انگليسي، نيز يكي از آثار شكست و فناپذيري اجانب تجاوزگر است

اس واقع ود در ضلع شمالي جادة آسفالته مابين بهمني و ):قبرستان امپرياليسم(گورستان ژنرالها 
داران و سربازان متجاوز انگليسي و مزدوران آنها  در اين گورستان، اجساد افسران، درجه. شده است

ور شده  جهاني اول و ماقبل آن به قصد اشغال اين آب و خاك به بوشهر حملهكه در دوران جنگ 
اين مزدوران را دستهاي مسلح به سالح ايماِن دلير مردان تنگستان به . بودند مدفون هستند
  .اند علي دلواري كشته فرماندهي شهيد رئيس
تمام . اري ايران است ساختمان اين كليسا نمونة بسيار جالبي از صنعت معم:كليساي مسيح مقدس

  .هاي الوان ايراني دارد هاي اين كليسا شيشه پنجره
 كيلومتري بوشهر در روستاي دلوار قرار گرفته كه ٤٥ اين خانه در :علي دلواري خانة شهيد رئيس

شناسي  پس از تعمير و نوسازي تبديل به مجموعة فرهنگي گرديده كه در آيندة نزديك، موزة مردم
علي  مبارزات رئيس. يگر فعاليتهاي فرهنگي روستايي در اين مكان برپا خواهد شداستان بوشهر و د
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اي بس شگرف و  گردد خاطره دلواري عليه تجاوز انگليس كه به حدود نود سال پيش برمي
  .ناشدني از خود برجاي گذاشته است فراموش

 خوني، تزئينات  اين بنا واقع در مرز محلة بهبهاني و شنبدي بوشهر، كوچة طاق:خانة قاضي
هاي نفيس  كاري شده و داراي در و پنجره شكل گل و بوته دارد و در ورودي مقرنس گچبري به

  . هاي رنگي است هايي با شيشه كاري شده و پنجره منبت
 -)اميريه(عمارت شهرداري : اين آثار عبارتند از: ديگر آثار ارزشمند تاريخي شهرستان بوشهر

كه منهدم و در جاي آن، هتل ( عمارت دريابيگي -در محلة امامزادهي كوتاه حسين چاه قد شيخمر
 مسجد -علي دلواري در خيابان رئيس.) دلوار و مجتمع فرهنگي و هنري بوشهر ساخته شده است

 -فارس، مسجد و مركز محلة بهبهاني، خيابان انقالب و مركز محلة شيخ سعدون، خيابان خليج
 براهة حاج سيد - در محلة شنبدي-و يا مسجد كازرونيمسجد و مركز محلة شنبدي، مسجد ن
 مدرسة - مسجد و مركز محلة دهدشتي، محلّة دهدشتي-محمدرضا كازروني، خيابان انقالب

س علي، عبا مسجد -فارس  مجموعة مسكوني حاج رئيس، خيابان خليج-گلستان، محلة شنبدي
 سيدخانة   تجارت-فارس ليج عمارت سازمان ميراث فرهنگي، خيابان خ-فارس خيابان خليج

 - خانة دهدشتي، محلة بهبهاني-فارس محمدرضا كازروني، اوقاف سابق واقع در خيابان خليج
 - عمارت گمرك، محلة سنگي-فارس  كليساي ظهور، خيابان خليج-كليساي ارامنه، خيابان ارامنه

در ...  آهنگران و -نفروشا  بازار قديم ماهي-عمارت استانداري سابق، قنسولگري قديم انگليس
 خيابان - مسجد جمعه، مسجد قديم-كارخانة نساجي قديم بوشهر، در بهمني... محلة شنبدي 

 آن را هاً عمارت ژرمني، مقر سابق فرماندهي انگليس كه اشتبا-انقالب ساختمان گمرك، چهاربرج
كه هر كدام از آنها نامند، و عمارت سبزآباد و دهها عمارت و آثار ارزندة قديمي ديگر  ژرمني مي

  . آموز باشد تواند عبرت براي جهانگردان مي
 يتيم در«احمد  آل  قول جالل  جزيره خارك يا به: جزيرة خارك و آثار باستاني موجود در آن

  .در نزديكي بندر بوشهر واقع شده است و قدمتي بس طوالني به درازاي تاريخ دارد» فارس خليج
ه، قبرهاي زيادي احداث گرديده و با توجه به عمق كم و سطح در قسمتي از كوهستان جزير  
بر روي برخي ديگر نيز كه داراي . توان آنها را به زردشتيان نسبت داد ور بعضي از قبرها ميمد
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كنندة اين است كه مسيحيان،  شود و مشخص مدخلهاي كوتاهي است، نقش صليب ديده مي
  .اند هسپرد هاي خود را در آنجا به خاك مي دهمر

دو تا از قبرها از نظر معماري «: نويسد شناس معروف، دربارة اين مقابر مي هرتسِفلد، باستان  
نماي آنها با تزيينات و حواشي درگاهايشان، معماري دورة هلني يونان را به ياد . قابل ذكراند

اردشير در اما جزئيات نقشها غيريوناني و عجيب است و شباهتهايي با بناهاي دوران . آورد مي
كند و اين تاريخ را طرح و  اين شباهتها، اين آثار را به قرن سوم ميالدي منسوب مي. فيروزآباد دارد

  .هايي هستند براي حدود پنجاه گور كند كه هر كدام دخمه نقشة بنا تأييد مي
شناس فرانسوي نيز دو قبر سنگي مربوط به هزار سال پيش از ميالد را طي  يك هيئت باستان  

  .اوشي كشف كردندك
يعني خداي درياها وجود دارد كه مورد عالقه و احترام » پوزئيدن«در اين جزيره، يك معبد   

» ميرمحمد حنفيه«پروفسور گيرشمن دربارة اين معبد، كه اكنون در انتهاي مقبرة . ملّاحان بوده است
ميالدي، معبد ويران شد و آيد، در قرن چهارم  طوري كه از حفريات برمي به«: نويسد قرار دارد، مي

كرد،  سكة هرمز، كه در آغاز قرن چهارم سلطنت مي. هاي آن، آتشكدة زرتشتي بنا شد بر خرابه
  .»دهد تاريخ احتمالي بناي مجدد معبد را نشان مي

در قسمت غربي جزيرة خارك، بقاياي يك كليسا و يك صومعه وجود دارد كه احتماالً   
در كليسا، قبري با قطعات بزرگ سنگ تراشيده . مان ساسانيان استمتعلق به جامعة مسيحيان در ز

تر  اي وجود دارد كه به سبك معماري ساساني، قسمت مياني از جنبيها بزرگ گانه شده و صحن سه
. اند خانه را با گچ اندود كرده صحن، جاي همسرايان و ديوارهاي خارجي خزانة جامه. است

تزيينات . بخشند قسمتهاي فوقاني ديوارها را زينت ميچندين برگ خرما به سبِك ساساني، 
توان گفت كه اين كليسا در  رو مي ازاين.  شباهت داردنبستاحجاري شده به بناي ساساني طاق 

صومعه حدود شصت حجره دارد كه هريك، از . حدود سدة پنجم يا ششم ميالدي بنا شده است
  .سه قسمت كوچك تشكيل شده است
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اي مربوط به همان دورة ساساني   همان حوالي وجود دارد كه احتماالً خانهويرانة كوچكي در  
اين بنا را بارون كينپ هاوزن در . شرقي جزيره قرار گرفته است است قلعة هلنديها در شمال

  .اي بيش نيست اين قلعه برج و بارويي هم داشته كه اكنون خرابه. م بنا كرده است١٧٤٨
اي امامزاده ميرمحمد، همچون نگيني بر روي اين جزيره خودنمايي بن:  امامزاده ميرمحمدبقعة
اين بنا با دو . ق را بر خود دارد مربوط به حكمراني سلجوقيان است٧٣٨اين بقعه كه تاريخ . كند مي

  .س و ديگري گنبدي كوچك مدور، زيبايي خاصي داردمضرگنبد، يكي هرمي شكل 
براساس عقيدة . اي و هشت ضلعي تزيين شده است فضاي دروني اين بقعه با كاشيهاي ستاره  

اي بدين مضمون  است كه البته كتيبه» ع«عامه، اين بقعه، آرامگاه محمد حنفي، فرزند حضرت علي 
  .نيز در آن موجود است

  ») حسين النجاريةبيكت(هذه المشهد اميرالمؤمنين محمد بن اميرالمؤمنين علي «
شرقي بندر   كيلومتري شمال٧٥ه مركز دشتستان است در برازجان ك: ازجان و آثار گذشتگانبر

هاي باستاني بسياري در منطقة  محوطه. بوشهر واقع شده و آب و هوايي نسبتاً خشك و گرم دارد
شناسي در اين منطقه آثاري از يك معبد و  دشتستان واقع گرديده كه اخيراً نيز طي كاوش باستان

 اينجا براي جلوگيري از تطويل كالم، آثار باستاني بافت شهري از دورة ساساني كشف شده در
 كاخ هخامنشي -٢ تل خندق، در شمال برازجان؛ -١: بريم وار نام مي موجود در آن را فهرست

 كاخ كورش، در -٣بردك سياه، كاخ زمستاني داريوش در دوازده كيلومتري شمال برازجان؛ 
فارس بوده  ة هخامنشي در ساحل خليجشرقي برازجان كه از پايگاههاي مهم ايران دور جنوب
شرقي برازجان، نزديك به كاخ هخامنشي، در گويش محلي به معناي  و در جنوبمر تِل -٤است؛ 

 تل طلسمي، در جنوب برازجان، احتماالً مربوط به -٦ تل پهن، نزديك تُل مرو؛ -٥تپة ِگرد است؛ 
 تزييني مربوط به تمدن عيالمي در اين محوطه، تعداد زيادي گل ميخهاي. دورة ساساني است

 غار چهل -٨ تُنب كرو يا آب انباِر درخت، حدود دوازده كيلومتري شرق برازجان؛ -٧وجود دارد؛ 
  . دژ برازجان، كاروان سراي دورة زنديه-٩خانه، در شمال بخش سعدآباد از توابع برازجان؛ 

. كنار ساحل قرار گرفته استشرقي بندر بوشهر،   كيلومتري جنوب٢٤٠سيراف به فاصلة : سيراف
روزگاري، همهمة ناخدايان، جاشوان و بازرگانان هماهنگ با غوغاي برخورد امواج بر ديوار 



 

  

365    ...هاي بالقوه و بالفعل استان بوشهر نگاهي به استعدادها، امكانات و توانايي

ترين بنادر جهان ساخته بود و امروز، خاموشي و  جوش و خروشپر ساحلي، اين بندر را يكي از
  .هاي آن را در آغوش دارد ناپذير، ويرانه آرامشي پايان

ن سيرافي، مسعودي، استخري، ابن بلخي، مقدسي، ياقوت سليماري مانند مورخان بسيا  
  .به اين بندر باستاني اشاراتي دارند... حموي و 

بندري . كند سيراف با شيراز برابري مي«: نويسد  خود ميمسالك و ممالكاستخري در كتاب   
تان و زنگبار هاي آن را از چوب ساج و چوبهاي ديگري كه از هندوس است گرمسيري، خانه

بازرگاناني ثروتمند دارد تا جايي كه برخي از آنان براي ساختن خانة خود تا . كنند آورند، بنا مي مي
  .»كنند هزار دينار خرج مي سي

هاي سيراف  انگيزتر از خانه در همة كشورهاي اسالمي، زيباتر و شگفت«: نويسد مقدسي مي  
  .»شد روش مينديدم و هر خانه تا صد هزار درهم خريد و ف

شناسي كه قدمت اين بندر   سيراف با توجه به سابقة تاريخي آن و كشفيات باستانةوجه تسمي  
براساس اين نظريه، اسم اولية آن . اند رساند به اردشير بابكان نسبت داده را به دورة ساساني مي

 كه اردشير در بوده كه در گذر تاريخ تبديل به سيراف شده و اين بدان جهت بوده» اردشير آب«
كار ايجاد اين بندر به جهت اهميت آب و موقعيت سخت جغرافيايي به تأسيس يك شبكة 

  .رساني همت گمارده بود آب
هاي ساروجي و استودانهايي كه در دامنة كوهستان، مشرف بر شهر قرارگرفته و  كشف دخمه  

گذاري اين بندر را در دورة  فرش ساساني كه از فيروزآباد تا سيراف ادامه داشته، پايه راه سنگ
  .وجود آمد كند، ولي ترقي و شكوه و جالل اين بندر در قرون اولية اسالمي به ساساني اثبات مي

تنها  اند و نه باره نوشته و گفته ناخدايان و دريانوردان سيراف، شهرة آفاق بوده و بسيار دراين  
نظر   يي درياها و ملتهاي گوناگون، صاحبرقيب، بلكه در كار شناسا در كار دريانوردي، استادان بي

 مشهورترين آنان  التّواريخةسلسلاند، ازجمله سليمان و ابوزيد سيرافي، نويسندگان  و تجربه بوده
فريقاي شرقي ازجمله موزامبيك و آبر سفر به چين، به سواحل   كشتيهاي سيرافي، عالوه. هستند

ادره از كشورهاي اسالمي به چين و هند و كلية همة كاالهاي ص. كردند  طريق ميطيماداگاسكار 
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كاالهاي تجارتي وارده از هند و چين و جاوه و سوماترا و ساحل شرقي آفريقا در سيراف بزرگ 
  .متمركز بود

در (هاي سيراف در كنار ساحل به درازاي تقريباً چهار كيلومتر و پهناي هفتصد متر  بازمانده  
بدون شك، شهر به روزگار رونق و آباداني، . رفته استبين دريا و كوه جاي گ) وضع كنوني

گستردگي بيشتري داشته كه به جهت پيشرفت آب، كه هنوز هم تاحدودي ادامه دارد، بخشي از 
  .بندر به زير آب فرو رفته است

هاي يك دژ  ترين بناي عمومي سيراف، مسجد جامع شهر بود و مسجد را بر روي ويرانه مهم  
ودند مسجد بزرگ از سه سمت تا بازار مرتبط بوده است كه البته تاريخ بناي بازار ساساني بنا كرده ب

  .و مسجد را بايد هم زمان دانست
سراها، انبارهاي كاال، حمام و مراكز نظامي و  كشي نهنگ، كاروان مراكزي چون كارخانة روغن  

هاي سفالگري و   كورهزرادخانه و همچنين بنايي شبيه به كليسا در كاوشهاي سيراف شناخته شده،
اي مشرف  گري در خارج از ديوار شهر قرار داشته و كشف يك ساختمان بزرگ كه بر تپه شيشه

ها از سنگ و  خانه. كند به دريا بنا گرديده، احتمال مراكز اداري يا حكومتي سيراف را تأييد مي
د يكي از ويژگيهاي اند كه اين خو ساروج و گچ ساخته شده و غالباً داراي طبقات متعدد بوده

  .رود شمار مي سيراف به
ف بر بندر، گورستان بزرگ شامل گورهاي كَنده شده در سنگ و مشردر دامنة كوهستان   

در گورهاي سيراف، مردگان در جهات مختلف و به . جاي گرفته است)  متر٤٥(چاههاي عميقي 
  .اند پشت در حالي كه صورت آنان رو به آسمان است دفن شده

هاي ارتفاعاِت تپه مانند نزديك خور امام حسن و  نيز قديم در دامنه هاي سي آثار خرابه: نيز سيبندر 
ق، كه آغاز قيام قَرمطيان است، ٣٢١نيز تا  سي. در حدود بيست كيلومتري بندر ديلم واقع است

قديم، اطالل نيز  در سي. در اين زمان، قرمطيان، آن را ويران كردند. رونق بوده استپر بندري آباد و
ريز و گرمابه كه بر  ها، آب انبار، چاه، آب آكنده از سنگ، مالت گچ و سنگهاي دريايي حصار خانه

  .اند، وجود دارد روي هم انباشته شده
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 منداين آتشكده در دل كوه . در بيست كيلومتري خورموج واقع شده است: مندآتشكدة كوه 
كل دارد كه در وسط آن، آتشدان مدوري قرار تاالر چهارگوش و مربع ش. تراشيده شده است

  .گرفته است
ترين قسمت اين كوهها بقاياي چهار اتاق مستطيل و  در مرتفع: مر اِآثار باستاني كوههاي تنگ

. شود كه با قلوه سنگ و ساروج ساخته شده است مربع شكل متعلق به دورة ساساني، مشاهده مي
  .يضي شكل قرار دارددر پايين اين مجموعه، چهار آب انبار ب

  .توان در چند روز بازديد كرد از همة اين آثار، با تورهاي قابل دسترس و هزينة ارزان مي
تواند موجب جلب  شود كه مي در ساير نقاط استان بوشهر، آثاري پراكنده يافت مي  

ت پاييزه و اما آنچه بسيار اهميت دارد، همانا استفاده از دريا و آفتاب و تفريحا. جهانگردان شود
  ٢٥.تواند در اين دو فصل سال مؤثر واقع شود زمستاني است كه مي

اي در غرب آب و هوايي چنين مساعد و  در اينجا الزم به توضيح است كه در كمتر نقطه  
  .توان شاهد بود دريايي بدين زيبايي در فصل زمستان را مي
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