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  مقدمه 
، رودي و مرغـزاري و تاکسـتانهاي   نیلگـون  یآنگاه که نقاش ازل قلم بر پهنه هستی بر میکشـید، خطـه سرسـبز، آسـمان    

مانش بواسطه طبیعتش آنـرا بـوان نامیدنـد و بـا     دگسترده و آب و هواي مفرح در خطه ایران زمین نقش زد که بعدها مر
  .سر برآوردند... تاکستانها و باغات گردو و بادام و گندم و عنایت پروردگار و همت مردم، از دل زمین، 

  به شهرستان بوانات خوش آمدید من بوانات هستم
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وا ت      تان    
  یموقعیت جغرافیای

 يا کـره . است) بوانات( انیشهرستان، شهر سور نیمرکز ا. است رانیاستان فارس ا ياز شهرستانها یکیبوانات  شهرستان
  .و سرچهان است يدو بخش مر کز يبوانات دارا .شهرستان است نیشهر ا گرید

دریا   از سطح  متري 2270 در ارتفاع واقع میباشد 'N30o28'- E53o36  در موقعیت  ،  است  بوانات  شهرستانمرکز  ،بوانات
  یمحلـ   در گویش  جیان  یمکرر اهال  درخواست  به  تاریخ  در این. شد یم  نامیده  سوریان 1380تا خرداد   بوانات.  است  واقع
و   سـرد، خشـک   شـهر   ایـن   و هواي  آب.  گرفت  بوانات  شد و نام  یدو یک  ، این دولت  مصوبۀ هیئت  و بنا به  و سوریان  گیون

  . است  یکوهستان
ارسنجان  يو از جنوب به شهرستانها زدیاز شمال و شرق به استان است استان فارس   یدر شمال شرق یشهرستان بوانات

تـا     لـومتر یک239 رازیتا  شـهر شـ   انیفاصله شهر سور.  دشو یم ودمحد دیخرم ب يو مرودشت و از غرب به شهرستانها
و تا مشهد الرضا  لومتریک 719و تا تهران  لومتریک 450تا کرمان   لومتریک 274از راه مروست  زدیتا  لومتریک333اصفهان
  .لومتراستیک 1105

 ینفـر مـ   56000بالغ بـر   یتیبا جمع یمعتدل و کوهستان ياستان فارس با آب و هوا یبوانات در شمال شرق شهرستان
خرم  يریز، از غرب به شهرستانها یارسنجان و ن ياز شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستانها. باشد
  .گردد یم یمنته و کرمان خاتم از استان یزد هرستانو مرودشت و از سمت شرق به ش دیب

وجود کوههاي بلند و برفگیر تعـداد زیـادي    درجه سانتیگراد میباشد بعلت 25تا  12آب و هواي بوانات در تابستان  بین 
  .چشمه و قنات در آن جاري است

اسـت جهـت کوههـا     یکوهستان مهین يا هیدرصد خاك استان  فارس و  ناح  3/ 9متر مربع  لویک 4992وسعت بوانات  
منطقـه  سـرد و خشـک و فصـل      يباشد زمستانها یزاگرس م يبصورت رشته کوه و  امتداد رشته کوهها یشرق - یغرب

اسـت حـد اکثـر ارتفـاع از      گرادیدر جه سانت  34حداکثر ودرجه   -20هوا  يتابستان کوتاه و معتدل  بوده  و حداقل دما
  .باشد یقله کوه خاتون مدر متر  3362 ایسطح در

  ت آن مشهور استکشاورزي آن عمدتا تاکستانهاي بزرگ و انگور با انواع مختلف و همچنین گردو و بادام و تو
  .دو معبد آناهیتا نیز حکایت از تاریخ غنی بوانات است

این منطقه در مسیر اصفهان کرمان و یزد واقع بوده و تفرجگاه و گذرگاه سالطین بوده است بخصوص در دوران صفویه و 
  زندیه سالطین به این منطقه رفت و آمد بسیار داشته اند

هـا   از رودخانه بوانات و قنات يکشاورز يآب مورد نیاز برا. است يدار و باغ ياورزو عمده مردم این منطقه کش یشغل اصل
، انگـور، سـیب،   )مقام اول استان(شهرستان را گندم، جو، گردو این يشاورزک ترین محصوالت عمده. شود یمنطقه تامین م

از  یو لبنـ  یدامـ  يقرار دارد و فرآورده هـا  يپس از کشاورز يدار مدا ، از نظر اهمیت. دهد آلو، کشمش و پنبه تشکیل می
کشمش، گردو و آلو نیـز جـزو محصـوالت    . رسد یم یشهرستان است که عموما به مصارف داخل يدار تولیدات بخش دام

در قدیم االیـام یکـی   . این شهرستان است یاز صنایع دست یباف یو قال يگیوه دوز. شود یاین منطقه محسوب م یدراتصا
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براي تهیه جوزقند، شفتالو یا زردآلوي تازه را شکافته و بجاي هسته آنها . شهرستان جوزقند نامیده میشدسوغاتیهاي این 
مقداري مغز بادام و گردو جایگزین نموده و پس از بستن دو کپه آنرا در محلی میگذارند تا خشک شود و در زمستان کـه  

  .میوه کمیاب است از آن استفاده میکنند
کیلومتر از مسیرهاي  40سروستان به طول  –کیلومتر و مسیر راه سوریان  50به طول  ) دهبید(شهرصفا  –راه سوریان 
  . شوند ین منطقه محسوب میارتباطی ا

دهستان و  4با ( يدر دو بخش مرکز يشهردرصد  20وحدود  ییدرصد روستا 80شهرستان با حدود  نیا یتیت جمعفبا
بـه   يقسـمت شـهر   2مرکز شهرستان از . باشد  یم) يشهر به نام کره ا کیدهستان و 3با (و سرچهان ) مرکز شهر کی

شهرسـتان در   نیـ ا. اسـت   دهیـ به نام بوانـات ثبـت گرد   زیشده که نام مرکز شهرستان ن لیتشک انیو سور انیج ينامها
  .باشد یدو شهر م و اروست  110 يمجموع دارا
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  شهرستان بوانات  يمرکز بخش

  ) بوانات( مکانیس دهستان   جانیمزا دهستان  سروستان  دهستان    باغستان  دهستان
  بوانات ای انیسور: شهر

  سرچهان  دهستان     يتوجرد دهستان  باغ صفا  دهستان  سرچهان  بخش
  يا کره: شهر

  . زایجان و باب الجوزماز جنوب به ارتفاعات بوانات و . از شمال به ارتفاعات بیخون گون و سرخ زیتون بوانات 
  . رودخانه بوانات در وسط دهستان جاري است
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  روستا میباشد 103کال داراي بوانات شهرستان 

  
  بشرح ذیل میباشد ،ستانشهراین دهستان هاي مراکز و تعدادي از 

  
  باغستان      باغ صفا      بادبر      اکبري

  جشنییان      توجردي    پیرکدوئیه  )امامزاده بزم(بزم 
  بزم جوب    آباد جمال    یابادسفل جعفر    ایاباد عل جعفر
  چنار      جیان    دیسف يجو      جوکان
  خورکش      حسامی      چیر    سوخته چنار
  یبانک دهید    زیارت ده      دوراه    خورده دشت

  سیمکان      سوریان      سنگبر    سروستان
  فخرآباد      عاصمی      شیدان    خورشت  ریش

  قدمگاه      قدمگاه    آباد قاضی      فنجان
  اي کره    ملک قنات    مسه قلعه    آباده قلعه
  محمودآباد    چشمه لقمان      دار گله      کوپان
  هندو مزرعه      مزایجان    مروشکان      مرشدي

  مهدیه    اباد يمهد      ایعل منج    یسفل منج
      هرابرجان

  : یاهیگ پوشش
 یجنگل یدارد   از نواح یمتنوع یاهیپوشش گ یبارندگ زانیآب و خاك و نوسان م یمیاقل طیشرا لیبوانات به دل عتیطب

    یبادام کوه  الکیک.عرعر .و   ارژن نارون تنگس . کمیک.  کرخنگ.بنه . چون بلوط   یاهیگ يگرفته تا بوته زاها   گونه ها
مثـل   یمرتع اهانیو گ.کارم کش  گز   جونیال   جیق). گردد یآن استحصال م از رایصمغ به نام کت ینوع(زرد نهیگون گ.

 ينعنـا   ازویپ  اهیس رهیز   واسیر ایرواسه .  کنگر .هکل . ریچون س ییو دارو یخوراک اهانیو انواع اقسام گ و کما ریجاش
مک  پودون  ترشک   شهیر  شاترهبومادرون    ریخاکش. خارشتر  یابشن  گل گربه  گاوزبان  کاشن  يپر سیگل گ یکوه
دود کردن .دارند   یفرهنگ يو اسفند دونه هم کارکرد مینبند مر اهیاسفنجو و چزو   وجود دارد  گ رموكیس یاغی یقاض

 کار و دفع  بال از چشم شـور کـارکرد   کیشروع خوب  يبرا انایاستقبال از تازه وارد  و اح يو سرور و برا يدر مواقع شاد
  .است آن 
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  :وحش اتیح
چون کبک   یآهو   وپرندگان یو قوچ کوه شیبز م.وجود دارد  یمتنوع يجانور يوحش و گونه ها اتیمراتع بوانات ح در
شـوند  پلنـگ کفتـار     یمـ  افتی شیاز جمله جانوران حالل گوشت هستند که کم وب یکبوتر چاه یوحش یمرغاب   هویت

  شوند           یم افتیوحوش  يایدر دن زین....روباه گرگ  گراز  شغال خرگوش و

  :ياقتصاد  یژگیو
کار در .بوانات اکثرا  به کار کشاورزي و دامپروري زنبورداري وپرورش طیور کار در معادن وخدمات  مشغول هستند  مردم

مزارع و تاکستانها کار روزانه مردم است در شرایطی که بارندگی ساالنه  مناسب باشد تولیدات باغی چون  انـواع و اقسـام   
انگور خشک شـده   ( یآفتاب. کشمش )  يبصورت تازه خور یدانه و کشمش یبش  ب  یلیخل  یاقوتی  یصابون  اهیس(انگور 

سـیب درختـی     )رازیبردش(گردو   بادام   آلوقطره طال    آلو بخارا    آلوچه     شفت آلو     هلو    آلوبالو    انار )   زیمو ای
 ینـ یزم بیچغندرقند سـ  اینخود  لوب سبوانات عمدتا گندم جو عد يمحصوالت کشاورز.دره سبز  بوانات کم  نظیر است 

 داریچـون سـف   یاز درختـان  ياست کاشـت و نگهـدار   تیانواع چوب هم حائز اهم دیبوانات از نظر تول نیباشد  سرزم یم
 یرغم وجود انواع و اقسام محصوالت باغ یداردعل يچنار  مرسوم است چوب توت و گردو هم ارزش تجار  دیصنوبر  ار  ب

با وجود چـوب   نیاست همچن دهیدر بوانات احداث نگرد یلیتبد عیمتاسفانه هنوز کارخانجات صنا  ینو مراتع غ یو زراع
 نیـ باشـد کـه همـه ا    یکار  فراوان مـ  يروین   يزدارایراستا مستقر نشده است بعالوه منطقه ن نیدر ا يفراوان کارخانه ا
  .نو در اندازند یطرح یتعاون يارزگ هیطلبد مردم منطقه بصورت سرما یم يمنطقه ا يمنابع و استعدادها

دستی  در اقتصاد خانواده نقش مهمی دارد صنعت قالی بافی هنر زنان خطه بوانات است که بعضا جنبه صـادراتی   صنایع
 يتهـا یو فعال يکـار کشـاورز   ریـ خـانواده در گ  يکار بر منطقه  اکثر اعضا يبواسطه اقتصاد کشاورز: کار  يرویهم دارد ن

شود  یهستندو معموال از اول مهر شروع م يمشغول کار کشاورز نباشند فصل کاشت اکثرا مردان و جوانا یآن م یجانب
موقـع برداشـت محصـول همـه     .شـود  یمواجهه مـ  یامر  کاشت با مشکالت یابان به بعد با اغاز بارندگ يچرا که در ماهها

  خانواده مشارکت دارند     ياعضا

  :  یاحتماع یاسیس یژگیو
  دیگرد لیبه شهرستان تبد 1374و در سال  يشهردار يدارا1343سال .  يبخشدار يدارا 1316در سال شهرستان

  است  لیبه شرح ذ بیبترت سیتاس يفرمانداران شهرستان از ابتدا یاسام
  :انیقاآ
   يموسو-4    یمشتاق-3     يقائد-2       یبهمن -1
    يبرومند يمهندس محمد مهد-7    يطاهر اسیال-6    يرضا اسکندر دیحم-5
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  یتاریخ پیشینۀ
جمع شـده اسـت و    يبهره است که بعدها با ات تاز یبون به معن ییک. وجود دارد يمورد واژه بوانات دو وجه نام گذار در

در کتب تاریخی بوانات را یکی از جنات اربعـه یـاد    .است که به مکان سر سبز داللت دارد) بهشت(بوان  یبه معن يدیگر
  .کرده اند

عرب و نیـز بـه    اتیبهره و حصه وجمع مونث سالم درادب یاز  نظر لغوي  به معن bavanatبوانات همانطوریکه عنوان شد، 
بوانات .  دارد  فراوان زیکه مو ییجا یبه معن زین  نیآمده است  است همچن زیدر فارس ن ینام بهشت ایباغ بهشت   یمعن

کـه   میشده در چهـار اقلـ   ادیاز جنات اربعه  جهان  یکیبه عنوان     ندهیترجمه ابولقاسم پا  یحت. ك . پیلیدر کتاب ف
تابعـه شـهر    ياز واحـدها  یکـ یکوره بوانـات  .   ابله بصره -4  غوطه دمشق-3  دانیمرج ش-2  شعب بوان  -1عبارتند از 

  .بوده است یاستخر درعهد هخامنش یمیقد
عب   ییکـ  . اسـت   بوده  در فارس  دو ناحیه  نام  که  ضبط شده  بوان  صورت به  یدورة اسالم  یجغرافیای  در متون  بوانات  نام شـ  
بـا ناحیـۀ     کـه   اند و دیگري شمرده  جهان  از گردشگاههاي  یرا یک  آن  که  و نوبندگان  ارجان  شاپور بین  در والیت  بوان  دره
  بـراي  . است  بوده  شهر مریزجان  ، و مرکز آن رفته یشمار م  جزو کورة استخر به خیلی پیشتر،  است  منطبق  امروزي  اناتبو

  یو کوهسـتان   بـزرگ   یرستاق  اي ناحیه  کرمان  بوان.  است  خوانده  کرمان  را بوان  ، و دیگري بوان  را شعب  یدو، یک  تمیز این
  . است  کرده یم  تقسیم  دو قسمت  را به  آن  اي ، و رودخانه بوده

و قلعـه   یچهار طـاق ساسـان  ( یعهد ساسان یخیمکان بوانات منج با قدمت تار نیتر یمیفعالبر اساس شواهد موجود  قد
ورود اسـالم    هیـ ازقـرون اول  يثـار آبا  انیو سور رانیورود اسالم به ا هیبا قدمت قرون اول)  مسجد جامع( دانیو ش) دختر 

بـا   ییزمان مکانهاآن  مکانها در نیهستند ا) رسد یم المهیعهد د بهآن  يو مسجد جامع که بنا هیپل صفو( هیعهد صفو
  شـتر یساخته اند ب یم ادیز تیجمع ياباد و  دارا يقابل توجه بوده اند چرا که مساجد جامع در گذشته در جاها تیجمع
ـ استفا لیبوانات به دل یخیاثار تار آن  يهـا  رانـه یو هدرفتـه و  شـا   نیده ازسازه  گل رس و خشت خام در گذر زمان از ب
  .  میهست نیگل یو در واقع وارث تمدن میهست

  :يمحقق فرانسو کی دیاز د بوانات
خمسـه   تیوال ، فارس ریدر کتاب خود تحت عنوان عشا  ینیدو مور-به نام ژ يفرانسو یحقوقدان يالدیم 1912سال  در

 یبوانـات مـ   یدر معرف يبرد و یو سرچهان نام م يشامل باونات  قونقرآن  را شامل چهارده بلوك دانسته و از سه بلوك
  :سدینو
ابرقو  ابانیوسعت دارد از شمال به ب دیتا جوب  سف) ؟(عرض دارد و از بانک  لومتریک 12طول و  لومتریک158بلوك   نیا 

آن  يشود اب و هـوا  یو از مشرق به بلوك شهر بابک هرات و مروست محدود م يقنقر از جنوب و مغرب به بلوك  زدیو 
دارد  تیـ نفر جمع16000باشد حدود  یخشخاش و پنبه م حبوباتآن  محصوالت شتریدارد ب اریسرد است منطقه اب بس

باشـدو   یمـ  يو ابنـوس کـار   یچـوب  فیـ ظر يایساخت اشـ آن  عینفر سکنه است صنا 2000با  انیبلوك سور نیمرکز ا
مشترك  يبلوکات بوانات و قنقر يرسد امور اقتصاد یتومان م8262بلوك بوانات به حدود  اتیکند مال یخشکبار صادر م

بـالغ بـر    یشـود و بـه حـدود مبلغـ     یاز طرف دو بلوك پرداخـت مـ   ينقد ریو غ يانها ساالنه و بصورت نقد اتیالاست م
.  ریـ ه. انیـ ها.  دیجـوب سـف  .  نـگ یب.   بـزم   .   انیجاشـن .   چاهـک  :عبارتند از آن  هیقر 21رسد   یتومان م17588
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 يمهـد .    منج. جانیمزا.  يدیقدمگاه  باربن.اباد یقاض.  ادفخراب. توتکان .      دانیشه. سوناج.  رابیز.  زگانیر. خسروان
  .  و هراورجان .اباد

ضمن اشاره به معادن فارس  از مس به عنـوان تنهـا    )  فر غیفارس ترجمه رف ریعشا(درکتاب خود     يمحقق فرانسواین 
  یبـ یکند     تنها معدن مس  کشف شده استان بـا ذخیـره تقر   یفارس که در بوانات موجود است اشاره  م  یماده معدن
) وري فـرآ (در کنار این معدن کارخانه کنسـانتره  .  بوانات قرار دارد  انیج  یجنوب شرق هیتن درحاش یلیونم 2بیش از 

تن کنسانتره مس با درجه خلوص  10مس توسط بخش خصوصی  احداث شده است   ظرفیت تولید این کارخانه روزانه 
  .شود  یدرصد  است و   کنسانتره مس به کارخانه مس سرچشمه کرمان  منتقل  م 30

ـ  معادن االیی برخـوردار اسـت   سنگ متعددي در منطقه وجود دارد که از جمله  معدن سنگ مرمریت شایان از کیفیت ب
واحدهاي متعدد  تولیدي سنگبري  برش سنگهاي تزیینی در منطقه به فعالیت مشغول هستندکه برخی از تولیدات انـان  

  جنبه صادراتی دارد
  حکـام   میان  بعد هم  هاي شهر در سده  این . است  بوده  چوپانیان مظفر و  آل  میان  جنگهاي  یبرخ  و محل  ، مورد نزاع  بوانات

  عنـوان   به  قاجار، بوانات  زند و آقامحمدخان  خان یلطفعل  میان  نزاعهاي  یط.  گشت یم  دست  به  دست  مختلف  و خاندانهاي
زنـد در    خـان   یلطفعلـ  . دبـو   دوطـرف   آمـد و شـد سـپاهیان     محـل   ، همواره یزد و کرمان  یارتباط  از مراکز راههاي  ییک

  .کنند  تهیه  و ابر کوه  ز بواناترا ا  وقۀ سپاهذآ  داد کهیزد دستور   به  یلشکرکش
  قریه 3  بلوك  این.  است  بوده  عرب  ایل  ییالق  ، و محل رفته یشمار م  به  فارس  از بلوکهاي  ییک  هم  در دورة قاجاریه  بوانات
  . است  بوده  رکز آنیا م  قصبه  ، و سوریان آن  معروف  از قراي  و جیان  چاهک  که  داشته
  یاهال  و صنعت  ، و حرفه آمده یم  عمل  هر دو به  و گرمسیري  سردسیري  هاي میوه  ، در بوانات دوره  این  گفتۀ نویسندگان  به
  . است  داشته  شهرت  یبوانات  قاشق  ساختند و به یم  یگالب  درخت  را از چوب  آن  که  است  بوده  سازي و قاشق  ، جعبه آن

  :صادراتی بواناتقاشق 
قاشقی از جنس چوب گالبـی کـه در ایـن منطقـه     . شد روزگاري بوانات با نام قاشقش در بین جوامع مختلف شناخته می

هنرمندان این خطه چوب را به عمل می آوردند وسپس در کارگـاه هـایی کـه در بوانـات وجـود داشـت       . شدند تولید می
قل نیست که در این کارگاه ها عالوه بر قاشق انواع هنرهاي دیگر چوبی نیـز  دور از ع. مشغول به کار تولید هنر می شدند

  است رواج داشته
اگر چه امروز از این هنر بسیار زیبا جز اسمی به یادگار نداریم اما چندي از ریـش سـفیدان کـه نوادگـان آن هنرمنـدان      

این بازماندگان یاري بجوییم ونگذاریم کـه ایـن    جاي دارد که تا زمانی هست از. هستند خاطراتی از این هنر به یاد دارند
  .هنر به هنرهاي از یاد رفته تبدیل شود

  و همچنـین   در لنـدن   یفارسـ   و آموزگـار زبـان    یو شاعر ایران  ، ادیب یمیرزا محمدباقر بوانات  به  توان یم  مشاهیر بوانات از
  .کرد  ، اشاره ادوارد براون  یفارس  آموزگار زبان

  جمعیت
و  باشـد   یخـانوار مـ   10009است کـه در قالـب   ) 1365نفر درسال  64000(نفر  بیش از پنجاه هزارشهرستان  جمعیت

 ٪34. آن روستانشـین انـد   ٪80جمعیت شهرستان شهرنشـین و   ٪20.نفر است 9/4میانگین بعد خانوار شهرستان برابر 
 تجمعیـ  ٪80اسـت و حـدود    ٪14در این شهرسـتان   يتشکیل داده و نرخ بیکار يجمعیت شهرستان را فعاالن اقتصاد

  .شهرستان باسواد هستند
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  یدیدن يجاهاو  یخیتار آثار

  سوریان
 نیمتمرکز و مجتمع بوده اسـت امـا  امـروزه  در طـرف     یدر گذشته بصورت سکونتگاه يبه لحاظ مورفولوژ انیسور شهر

از مراکـز   یکـ ی دیـ ترد یمکـان بـ   نیـ در حال توسعه است   ا یشرق یبا جهت غرب یو بصورت طول یاصل  تیجاده ترانز
بـوده اسـت و    خیو محل عبور مرور محور جنوب بـه شـمال و شـرق بـه غـرب در اعصـار تـار        يمنطقه ا تیریمد یمیقد

وسفرنامه ها  یخیارت ينموده اند در کتابها یرا انتخاب م ریمس نیعبور و مرور ا يبرا ینظام يروهایو ن يتجار يکاروانها
 درتبن داریپا تیعدم وجود امن لیعرصه منازعات هم بوده است احتماالبه دل انایشده و اح ادیاز بوانات به عنوان گذرگاه 

آن بـه شـرح    يو گردشـگر  یخیاثار تار.خورد  یماندن باشد به چشم م يکه به قصد ساختن برا يا یخیو تار یاثر تمدن
  : است  لیذ

  :)یزرگ( يصفو پل
 خیتار. معروف است یو در منطقه بنام کچ يبه پل آجر یخیرودخانه اعظم بوانات قرار دارد و در متون تار يپل بر رو نیا

  .جر چهار گوش و ساروج ساخته شده استآدهنه و با  کیپل . پل را اواسط قرن هفتم ذکر کرده اند نیساخت ا
شـکل و بـا مـالت سـاروج بـا       یشهر که با مصالح آجر چهـار گـوش مربعـ    یجنوب يواقع در ورود يپل آجر ایپل بزرگ 
بوده است  یشیسوق الج تیموقع يو دارا یخیتار کیمکان ژئواستراتژ کیاست   به منزله  دهیاحداث گرد قیدق یمهندس

مـرور   عبـور و  لیکرده باشند بلکه بـا هـدف تسـه    داثرسد حاکمان به قصد خدمت به مردم شهرآن را اح یبنظر م دیبع
اند احتماال با توجه به قدمت بوانات و وجـود   دهیدر قالب پل د يمعبر شیخود چاره را در گشا ياقتصاد -یکاروان نطام

 دیدارد و شـا  ياز عهد صـفو  شیب یهم قدمت يپل منصوب به عهد صفوآن  و ما قبل یمربوط به عهد ساسان یخیاثار تار
  .مرمت شده باشد  هیدر عهد صفو

  :انیورسمسجد جامع 
  بنـاي   .رسـد  یم  یدورة ایلخان  به  آن  قدمت  کهمیباشد  يقرن ششم هجر انیلمیبجامانده از عهد دمسجد جامع سوریان 

، از اعتبار و  شده  ساخته   ق71در   که  آن  بزرگ  کاري ندارد و تنها منبر منبت  یچندان  و هنري  معماري  مسجد اهمیت  این
  . شود می  نگهداري  ایران  یدر موزة مل  و اکنون  ستبرخوردار ا  هنري  اهمیت

این بنا در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته شده است و در بافت قدیمی شهر قرار دارد، اگر چـه در دوران  به روایتی دیگر 
ات قرآنی مختلف مورد بازسازي عمده قرار گرفته و قسمتهایی به آن افزوده شده اما قسمتهاي داخلی گنبد منقوش به آی

  . است که از قرن ششم بر جاي مانده است
در زیـر گنبـد   . این مسجد داراي گنبد مدورکه به سبک قیصریه الر میباشد کتیبه آن به نام امام علی مزین شـده اسـت  

  دست نوشته مرحوم حاج محمد رضا مادحی پدر همسر حاج سید نورالدین شیرازي میباشد
مکان و  نیو نماز جمعه در ا هیومیر مرکز شهرواقع شده و کماکان نماز جماعت متر مربع د800جامع با مساحت  مسجد

احـداث   یلمـ یعضـدالدوله د  ریباشدکه توسط ام یم يبنا متعلق به آغاز قرن ششم هجر. شود یاقامه مآن  اماکن مجاور
 يباشد بـر رو  یاز جنس چوب م يدولنگه ا يورود دربمسجد   یدرجهت شرق.است دهیبار مرمت گرد نیوتاکنون چند

و  "لنگه سمت چـپ آن   يو بر رو"له و اشهدوا ان محمدا عبده و رسوله    کیالاله االاهللا وحده ال شر "لنگه راست ذکر  
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سـوریانی   نیرضا فرزند اسـتاد شـاه حسـ    یتوسط استاد حاج  يهجر 109در سال "اهللا و محمدا رسول اهللا یول ایآن عل
 يمقـرنس هـا   يآن دارا يرو يموجود وسقف هـا  يتر ازبنا یمیمسجد قد یباست    شبستان قسمت جنو هشد یحکاک

 يدر چهار گوش گنبد چهار طاقچه مانند بامقرنس ها.وجود دارد  یقرآن يا بهیداخل گنبد کت یاست ودرهالل یساده گچ
 يهجـر  771 خیبـه تـار   يا بهیباکت شده ياز  چوب  صندل و آبنوس منبت کار يمنبر.   کارشده است  يگچبر ي بایز

داشته و به دستور خواجه مظفر الملک از حاکمـان فـارس    يپله و درب ورود ازدهیمتعلق به مسجد بوده است که  يقمر
از  گرانیو د يحسن علو دیبه نقل از س(است  دهیباستان منتقل گرد رانیبه  موزه ا یشمس1314ساخته شده و در سال 

  )155ص .پارس  میکتاب اقل

   :انیمنبر جامع سور
از محل ماترك خواجه سعدبن محمد و از چوب سعدبن زنگی به دستور مظفرالملک  يقمر يهجر 771منبر در سال  نیا

بدسـتور    1314در سال .  پله است ازدهی يعود، صندل، آبنوس، فوفل ساخته شده و دارا ياز چوبها آن ناتیچنار و تزئ
  .در آنجا نگهداري میشود رضاخان پهلوي این منبر به موزه ایران باستان منتقل و

  :فهیقدمگاه محمد حن
جنـوب   يلومتریک 4 سبز وخرم در فاصلهمحلی  است یارتیعنوان تفرجگاه زبکوه ختاوند قرار گرفته و مکان دردامنه  نیا

ن اسـت  آ یاز جنبه تفرجگـاه  شتریمکان ب ياعتقاد ینیدسابقه محل بوده  یمکان مورد احترام اهال نیا .میباشد انیسور
 لیدلنـواز تبـد   يمکان رابه چشم انـداز  نیدرختان سبز وخرم وچشمه آب روان ا.معروف است  هیوبه قدمگاه محمد حنف

 قیصـد  نیمتـد  یمردمـ  یعـارف متقـ   يکـه  مـرد    يریاقا م یعل شیدرو دیحاج س ياز سادات علو یکی.   کرده است 
  .   نمود يادیتالش ز مکان نیا يو محوطه ساز يبهساز. در احداث نماز خانه  کوکاربودین

  : یمحمد مرتض ریم دیس امامزاده
مکـان قـرار    نیـ در ا)ع (ابن جعفر  یاز فرزندان امام موس یکیمسجد جامع شهر و ارامگاه   یواقع در ضلع غرب یارتگاهیز

  کند  یم ییبر آسمان شهر خود نما بایو  با دو مناره ز.دارد

  : یچهار طاق ساسان
مانـده   یآنچه امـروز از آن بـاق  . تپه در مجاور رودخانه اعظم بوانات قرار گرفته است کیمنج و بر فراز  يبنا در روستا نیا

  .دانند یم انیبنا را متعلق به دوره ساسان نیا. بوده است میعظ يبنا کیتنها چند ستون و چند طاق از 
این بنا از دوره ساسانیان بجا مانده این بنا براي آئئین مذهبی بوده حوض ابی که در وسط بنا اسـت محـل تطهیـر بـوده     

  چهارطاق ساسانی میباشددر  ران،یا ياز آتشکده هایکی . است که بیانگر آئین آناهیتا پرستی است
  اهالی منج از این بنا بعنوان قلعه حیدر بیگ یاد میکنند

  )نگیو( انیج
شـهر بوانـات    يواقع اسـت هـم  اکنـون بخـش بـاختر      انیغرب سور يلومتریک 6شهر بوانات در  یغرب  يوروددر ن ایج

گـاه   مهیخ یبه معن انیفرهنگ لغت واژه گ يشود درکتابها یم ادیشودو از هر دو تحت عنوان شهر بوانات  یمحسوب م
نشـانه   ایـ قنـات اح  25به قبل از اسالم بوده و وجود حدود  قنام متعل نیا. باشد  یم انیمعرب گ انیآمده است و واژه ج
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اکبر که قدما در هنگام عـرض ارادت بـه    یشاهزاده عل(ابن جعفر یاز اعقاب امام موس یکیبعدا . آن است  یخیقدمت تار
بر  تسا انیج نهیریکه خود نشان از قدمت د.است دهیمحل مدفون گرد نیدر ا) گفتند یبرحق م خیاورا ش شانیآستان ا

الکـاظم ابـن جعفـر الصـادق ابـن       یاکبر ابـن موسـ   ینوشته است شاهزاده عل میامامزاده واجب التعط نیسنگ قبرا يرو
   نیوالمرسل ایخاتم االنب یو ابن فاطمه الزهرا بنت محمد المصطف یالمرتض یابن عل نیابن الحس یمحمدابن عل

  : مکانیس یخیقلعه تار
در فهرسـت   .اسـت ) قاجاریه( هیمانده از دوران زند یشهر بوانات واقع و باق یدر جنوب غرب مکانیس يقلعه در روستا نیا

این قلعه روي یـک تپـه    .واقع شده است” سیمکان”در باالي تپه و در وسط روستاي . آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
نامند این قلعه از خشـت خـام درسـت شـده     سنگی در دوره زندیه بنا نهاده شده است،  اهالی آنرا بنام قلعه سرسنگی می

  .است
  
  

  

  قلعه سیامکان
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  یمجسمه طالئ
بـوده و   انیشد و مربوط به عهد هخامنش افتی انیورساز کشاورزان در جنوب شهر  یکیکه توسط  لوگرمیک 5/2به وزن  

  .است افتهیباستان انتقال  رانیبه موزه ا

  ،  رازیمحمد برده ش يکاروانسرا 
 15( مال شـهر بوانـات  در شـ  رازیبنـام بـرده شـ    يآباد کیدر  ،هیمحکم، بجا مانده از عهد صفو ستیکاروانسرا قلعه ا نیا

بشـکل مربـع میباشـد    این بنا . در آن از مصالح سنگ و گچ و آجر استفاده شده است. میباشد) کیلومتري شمال سوریان
حجـره هـا بصـورت    . بوده که در هر طرف سـه حجـره دارد  ورودي بنا بشکل داالن . هفت برج هفت متري دو طبقه دارد

این بنا در دوره شاه عباس . که یکی از اتاق ها خمره آذوقه بوده استشاه نشین بنا  داراي چهار اتاق بوده . خشتی میباشد
  .است ودهساخته شده و در سر راه مسیر اصلی کاروانسراهاي عباسی ب

این محل اطراق کاروانهاي تجاري بوده است یکی از انشعابات جـاده  . هرچند بعضی آنرا متعلق به دوره ساسانیان میدانند
دیده بانی با تیرکش هـاي متعـدد و   هاي این محل داراي این بنا بنام عروس کویر هم نامیده شده و برج . ابریشم میباشد

  .بوده استاحشام یک شاه نشین و انباریهاي بزرگ جهت نگهداري 

  هییکدو ریپ چشمه
در این مکان چشمه هاي جوشانی جـاري  . کیلومتري شهر سوریان میباشد 40چشمه در غرب روستاي مزایجان در  این

در حوالی چشمه درختان بزرگ و تنومندي است که توجـه  . است که سرزمین وسیعی را زیر پوشش خود قرار داده است
دشگران شهرستانهاي مجاور، جهت گذراندن اوقـات  هر ساله تعداد بیشماري از گر. هر بینندهاي را به خود جلب مینماید
  .فراغت خود به این محل سفر می نمایند

آب این چشمه داراي تقدس بوده است عشایر وقتی گوسفندان خود را از ایـن منطقـه عبـور میدادنـد در مراسـمی بنـام       
  .ده میکردنداز آب این منطقه براي رفع بالیا و امراض گوسفندان استفا) گوسفند شوران(گوشواران 

  سیاحتی –یگر امکانات تفریحی د
چشمه سنجد در جنوب سوریان، چهل چشمه در شیر خورشت،غار نصر در جنوب باد بر، سرو کهنسال روستاي عاصمی، 

   میقبرستان قنات ابراه، الیتپه ، اقیتل بزرگ م، سبزه چیر در چیر، چنار روستاي بادبر و غار محرم در کوه قبله مزایجان
Sed  .اشاره کرد ، اعظم قالت تل، ) هیجعفر(ریه واقع در شهرستان بوانات، قبرستان چتل سلم
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  بقاع متبرکه بوانات    
  )که ذیال مشروح ذکر گردیده است(در روستاي امام زاده بزم ) ع(امام زاده شاه میرحمزه-1
  در روستاي امام زاده بزم ) س(امام زاده بی بی خاتون  -2
  سیدمحمدمرتضی در شهر بوانات  -4  در شهر بوانات ) ع(شاه زاده علی اکبر -3
  عون و جعفر در روستاي شیدان  -6  در روستاي مزایجان) س(امام زاده بی بی  -5
  یمکان در روستاي س) ع(سیدمعصوم -8  سیدجمال الدین در روستاي فنجان  -7
  قدمگاه محمدحنیفه در سوریان  -10  سیدمحمدحسین در روستاي خورجان  -9

  امام زاده شاه زاده ابوالقاسم در بخش سرچهان  -12  قدمگاه محمد حنیفه در روستاي قالت  -11
  امام زاده شاه خاقان در روستاي ده زیارت بخش سرچهان -14   امام زاده شاه رستم در بخش سرچهان -13
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   دان،یش
شـهرت  ) دانیفـرغ شـ  (  لـه بِا   بنام شهر امیاال میروستا قد نیشرق بوانات قرار دارد ا يلومتریک 10در  دانیش يروستا

مسجد  کیآثار  هیپل از عهد صفو کیمحله بازار، حمام، آثار  ،یقبرستان زرتشت 7 لیاز قب یخیآثار تار 10داشته و حدود 
  .يقمر يهجر ششماز قرون پنجم و 

بازاري هم بنام ابله در این منطقه بوانات بوده است که مردم محصوالت کشاورزي و صنایع دستی خود را در این بازار بـه  
  فروش میرسانده اند

سپس به اصفهان  يموزش قران بود وآ يکند و محتو یمکتب خانه دائر م میمحمد باقر حک رزایم دانیدر ش شیپ سالها
 یمکتب خانه را فعـال مـ   دانیدر ش يرسد شاگردان و یدانشگاه م يو به مقام استاد رودیو لندن م روتیتهران نجف وب

محمد  یعل رزایخانم م) استاد و حافظ قران ( یاضیعباس ف رزایم. وسفیمحمد  ارزیم: نان عبارتند ازآاز  یکه برخ ندینما
شجره نامه بعضی فامیل هاي مشهور در انتها ( یطالب ییحی دیس. زگاریاحمد پره زاریم. یقیصد نمحمد حس خیش.خان 

  )ذکر شده است
  قرار دارد عون و جعفر در روستاي شیدانامامزاده 
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  امامزاده عون و جعفر  در  روستاي شیدان
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  )امامزاده بزم( )ع(حمزه  ریبقعه امامزاده شاه م
شـهر بوانـات    یجنوب شرق يلومتریک 18امامزاده بزم در  يدر روستا) ع(الکاظم  یحمزه بن موس ریامامزاده شاه م يبنا

و  اتاسوع ژهیبو) (ع(ائمه اطهار  يسوگوار امیمهم شهرستان است ا يارتگاههایاست و از ز هیبنا از عهده صفو نیا. قرار دارد
کنند  یمکان مقدس تجمع م نیر اد يمختلف بخش مرکز يخود از روستاها زاتیبا تجه ينمام دستجات عزار) عاشورا 

چنـد  اصله درخت چنـار تنومنـد    5وجود . کرده است دایهم پ یستیجاذبه تور راًیمکان اخ نیا. پردازند یم يو به عزادار
امامزاده به دستور دستور  یمنبر چوب. جاد کرده استیا یخاص ییبایرشته قنات از صحن امامزاده ز کیو عبور هزار ساله 

 زلیـ لـم   ضیحروف ابجد از کلمـه فـ   لهیساخت منبر بوس خیتار. شاه عباس و از چوب صندل و آبنوس ساخته شده است
  .شود یاستخراج م

  .است  یو زیبای  ، و نیز محوطۀ وسیع بریها و نقوش مدور و گچ دگنب  ، و داراي شده  ثبت   ق53  تاریخبر این بقعه 
  کاري امامزاده شا میر حمزه داراي ساختار زیبایی استدرب منبت 
طاق و گنبـد در   يمعمار ،اسلوبيخاتم،منبتکار ي،معجر،درهاياین بنا از نظر گچ بر :امامزاده شاه میر حمزه يدرباره بنا

  .به ایران آمد ياست که با گروه زیاد) ع(این امامزاده از فرزندان امام موسی کاظم. ثبت آثار تاریخی شده است 305ردیف 
در خانه  و پیگرد آنان از طرف حاکمان شد که اولین برخورد آنها) ع(ورود این کاروان به ایران مصادف با شهادت امام رضا

را در پـیش   يحفـظ جـان خـویش راه دیـار     يزنیان فارس بود و از آنجا بنی هاشم به اطراف پراکنده شده و هر کس برا
قـرار دارد بـه قتـل رسـیده و        سوریان يکیلومتر 22به نام دهکده بزم که اکنون در  یمزه و خواهرش در محلح. فتگر

  .مقبره آنها به فاصله دویست متر از یکدیگر قرار گرفته است
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  بنا یکنون آثار
متر که سبک طاق مدور آن عیناً به قیصریه بازار  16امامزاده عبارت است از یک گنبد مدور به ارتفاع تقریبی  یکنون بناي

سـه شـاه   . دور تا دور بدنه طاق در فواصل معین کتیبه هاي کوچکی از خط کوفی تزیینی قـرار گرفتـه  . الر شباهت دارد
محوطه امام زاده عبارت است از . شود یرو به مغرب باز مورودي  دربنشین در جهات شمال، جنوب و مشرق واقع شده و 

فضاي نسبتاً بزرگی که درختان چنار کهنسال آن حاکی از آن است که الاقل از هفتصد سال پیش امامزداه مـورد توجـه   
  .مردم بوده است

از گچ بري هاي آن  ورودي حیاط امامزاده نیز در سمت غرب قرار دارد که سردر آن فرو ریخته و تنها قسمت جزیی درب
تناسب عجیب و خـوش  . رود  یها یکی از نفیس ترین آثار هنري قرن دهم هجري به شمار م این گچ بري. باقی مانده است
این که حاکی از چربدستی هنرمندان  رنزاع شیر و آهو عالوه ب ندارها با نقوش بدیع و زنده و صحنه هاي جا حالت اسلیمی

  .ین هیجانات و مظاهر روحی مردم در سواحل کویر استاست به وضعی خیال انگیز مب
ضلع دست راست ورودي اشعاري بر قطعه سنگی منقور است که نصب آن به دستور میرزا محمدحسین وزیـر صـورت    در

  .است 1074یعنی سال ) بحمداهللا دعاي خیر حاصل(گرفته و تاریخ آن معادل با مجموع حروف ابجدي این مصرع 
محوطه اي . گردیده است شقدیمی است و در قسمت باالیی آن آیه هایی از قرآن به صورت برجسته نق امامزاده نیز درب

و به وسیله درب دیگري از حرم جدا شده عبارت از طاقی اسـت کـه داراي اشـکال     شود یکه درب ورودي بدان منتهی م
در . زیر گچ کاري هاي بعدي پنهان ماندهو قسمتی نیز  ختههندسی است و گچ بري هاي بسیار زیبایی از سقف آن فرو ری

در وسط درب نوشته شده .ضلع دست راست درب دو لنگه اي خاتم کاري اتاقی است که آن هم از آثار دوران صفوي است
و دور تا دور قسمت باالیی چهارچوب با خط ثلـث زیبـایی اسـامی دوازده امـام کنـده      ) 993عمل استاد علی بمان نجار (

 - 994(که به دستور شاه عباس بزرگ  باشد  یچوبی از سه طرق منقش به کنده کاري هاي برجسته ممعجر . کاري شده
  )کتبه الفقیر بماند علی فی السنه الف و سبع(بر روي درب معجر با خط ثلث نوشته شده . تهیه شده) 1038
و تاریخ تهیه آن هم  باشد  یکه به دستور شاه عباس اول معجر تهیه شده نقره م آنضلع دیگر معجر اشاعري حاکی از  در

  :چنین سروده شده باشد  یم 1007که در سنه 
  دریاب) فیض لـم یزل ( از  یاست این،تو نیز تاریـخش       اگر طلـب کن یچو فیض لـم یزل 
عمـل اسـتاد   (استاد کار آن را چنین نقـش نمـوده    که نام شود یا و خوش خطی دیده مبزی يدیوار غربی نیز گچ بر يرو

  ).شمس الدین عبدالحسین اصفهانی بنا
هـا   بري جرزها یکی از شاه نشین هاي داخل حرم نیز بیانگر این است که قبل از پادشاهی شاه عباس کبیر گـچ بـري   گچ

  :دهد یتهیه شده و بیت زیر تاریخ آن را نشان م
  تمـام          به سال نهصد و پنجاه و سه به فتح و ظفربه اهـتمـان هـمام اال نام گشـت 
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  بخش سرچهان
متـر از   2100کیلومتر مربـع و ارتفـاع    2266بخش سرچهان از توابع شهرستان بوانات در شمال استان فارس با وسعت 

  سطح دریا در موقعیت جغرافیایی     واقع شده است
داراي دهســتان هــاي بــاغ صــفا ، ســرچهان، تــوجردي  شهرســتان کــره اي مرکــز بخــش ســرچهان میباشــد ســرچهان

نفر و وسیعترین بخش استان فارس میباشد داراي آب و هواي معتدل و در فصل بهار  30000میباشدجمعیت این بخش 
  و تابستان بسیار دل انگیز میباشد

اهـی ، قرایـی ، و   بخش سرچهان داراي یک شهر و پنجاه روستا میباشد این بخش داراي طایفـه هـاي جشـنی ، چهـار ر    
  خمسه میباشد 

  نقاط گردش گري و تاریخی  
    روستاي باغ صفا  -3    روستاي کوپان  -2    روستاي شاه رستم  -1
  شاه زاده ابوالقاسم -6    قنات ابراهیم  -5    قبرستان صادق آباد -4
    له سبز و شتر کش -9    تفرج جگاه چاه غیب -8      شهر کره اي -7

  روستاي حسامی -12  روستاي دشت رئیس -11    روستاي جمال آباد -10
    گلی چنار -14        )شاه خاقان(روستاي ده زیارت -13
  روستاي نویه -17    روستاي توجردي -16    روستاي مروشکان -15
  مهمد حنفیه -20    روستاي قالت-19      اعظم -18
  قلعه سنگی -23    سه سنه کوه -22    چشمه خالص -21
  روستا فنجان -25    سماد جان روستاي -24    روستاي دو راه -23
      روستاي سیمکان -27    ابوتربهروستاي  -26

  شهر کره اي 
 7کیلومتري و قلعه تاریخی اشـکانی در   2شهر کره اي مرکز سرچهان یک شهر تاریخی و داراي تپه تاریخی تل رگی در 

  کیلومتري میباشد

  قدمگاه محمد حنفیه قالت
آب در جنوب روستاي قالت در دامنه رشته کوه زاگرس داراي پیشینه تـاریخی و  قدمگاه محمد حنفیه  با نام پرستشگاه 

  داراي درختان انبوه و چشمه سارهاي زیادي میباشد
  .این محل تفرجگاه مسافرین میباشد. سنت هدیه دادن به الهه اب از قبل از اسالم و هنوز در این منطقه دیده میشود

  قنات ابراهیم و شاهزاده ابوالقاسم
  ت ابراهیم داراي درختان زیبا و بلند و داراي جاذبه گردشگري میباشدقنا
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  چاه غیب
  این محل هم یکی از تفرجگاه هاي زیبا با چشمه هاي آب خنک میباشد

  
  

  

  امامزاده شاه خاقان   روستاي ده زیارت   سرچهان
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و  ت،  زبان،    دم وا ت    تان         گ،       
  : زبان

از  یشود که حـاک  یاستعمال مآن  در یاست و لغات و اصطالحات فراوان یبه اتفاق مردم بوانات فارس بیقر تیزبان اکثر
ـ ) چنار سوخته، چشمه، لقمان، دفر، بنک و چنارزاهدان( یکوچک يمعدود روستاها. زبان است نیاصالت ا و  یبه زبان عرب
  .است یفارس  آنان یاما زبان اصل. نندک یهم صحبت م یکوپان به زبان ترک يروستا

بوانـات بـاز شـناخت در زبـان      ییایـ تـوان در گسـتره جغراف   یرا م یمتنوع ياست اما لهجه ها یفارس جیزبان راهر چند 
 يفعل دوم شخص مفرد به جا يوجود دارد بعنوان مثال در ساخت دستور يگفتار يها یژگیو یبرخ یرسم ریغ يگفتار

  ندینما یم انیب کیرا  برد دیبرد کیرا  آمد دیشود مثال آمد یتلفظ م" کی"     " دی"
       وانویل   وانیل: شود   مثل  یاضافه و تلفظ م  "واو" یدر اخر اسام نیهمچن

  : تیقوم
  هستند نژاد یآریایو  یسامان فارس نیمردم ا تیقوم

  : و رسوم آدابمذهب، 
آداب و سـنن   .کننـد  یصحبت م یمحل يها را با لهجه یمردم شهرستان بوانات مسلمان و شیعه مذهب بوده و زبان فارس

و  یمـذهب  يهایو سـوگوار  ادیـ اع يشده مردم بـرا  يبه فرهنگ شهر لیو تبد رییشهرستان کمتر دستخوش تغ نیا یاهال
محترم شمرده و کار کردن  اریرا بس یاسالم ادیداشته، اع رانیمناطق ا ریمطابق با سا یآداب یسنن و شعائر اسالم يبرگزار

آداب و  ریو سـا  یخـوان  هیـ تعز. شـمارند  یمکروه و ناپسند م اریصفر را بس 28و  ریغد دیمانند ع اروزها ر نیاز ا یدر بعض
  .دهند یهمچنان محترم شمرده و انجام م یمیرسوم قد

  یمیو اقل ییایجغراف تیموقع
استان قرار دارد و از شـرق و شـمال بـه     یو در شمال شرق ییایجغراف 33/30و عرض  36/53بوانات در طول  شهرستان

ارسـنجان و مرودشـت و از    ياز جنوب بـه شهرسـتانها  ) شهرستان ابر کوه هیشرق به شهرستان خاتم، شمال ( زدیاستان 
  .باشد یو پاسارگاد محدود م دیغرب به شهرستان خرمب

  متر 3362) خاتون ایقله کوه ختاوند (فاع متر و حداکثر ارت 1505 ایمنطفه از سطح در نیارتفاع ا حداقل
طـول مـدت   . کوتـاه و خنـک دارد   یو سرد و دوره تابستان ینسبتاً طوالن يزمستانها. است  ریو سردس یمنطقه کوهستان

صفر  يدرجه باال 34ر صفر و حداکثر دما تا زیگراد  یدرجه سانت 20دت هوا تا وبر. روز است 70بطور متوسط  خبندانی
  .رسد یم
بـه   1374و در سـال   یرسـم  يشـهردار  يدارا 1343در سـال   يبخشدار يدارا) سال قبل 68( 1316انات در سال بو

  .افتیشهرستان ارتقاء 
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امـور دام و   ،يجنگلـدار  ،يکشـاورز  ،ینـ یرزمیمعادن، منابع ز یصنعت ،ییربنایز ،يدیتول ،يدر امور اقتصاد یی، ها تیقابل
  دارد   ...و  انیآبز ور،یط
  معادن) الف

 83از آنهـا در سـال    یکیدر شهرستان فعال شده که ) تیعمدتاً مرمر( ینیمعدن سنگ تزئ 10بالغ بر : ینیتزئ يسنگها
کشف و  زین اهیس تیمعدن سنگ گران کی راًیاخ.  ) تیمرمر انیمعدن سنگ شا. (را کسب کرده است يرتبه نمونه کشور
  .است يدر شرف بهره بردار

 جیسال قبل کشف و مورد مطالعـه واقـع و نتـا    10غرب شهرستان از حدود  يلومتریک 5معدن مس در  کی: معدن مس
شهرستان خارج است و کاشف معدن هنوز موفـق   يروهایاستخراج از توان ن يبرا يگذار هیمطالعات مثبت بوده اما سرما

  .گذار نشده است هیبه جذب سرما
با نام شرکت  یشرکت 82مستعد شناخته شده و از سال  مانیس دیارخانه تولک جادیا ياز منطقه برا ینقاط: مانیمعدن س

هکتـار  70قـرارداد   83را انجام و در سـال   یمطالعات يرا انتخاب و کارها ينقطه ا) بوانات( انیسور مانیکارخانه جات س
  .شهرستان منعقد کرده اما هنوز کار احداث را آغاز نکرده است یعیطبکارخانه با اداره منابع  جادیا يبرا نیزم

شبکه سراسـري  از طریق  1379سال  دربوانات از سالها قبل داراي نیروگاه محلی برق بوده است و با پیشرفت تکنولوژي 
  جهت مصارف شهري و روستایی و جهت احداث کارخانه سیمان مجهز گردیدایستگاه برق فشارقوي  به

  نیز بهره برداري از گاز طبیعی در این شهرستان آغاز گردید 1386از سال 
شـبکه هـاي تلوزیـونی    تجهیزات فرستنده گیرنده در صنعت ارتباطات نیز از سالها قبل مجهز به سیستمهاي مخابراتی و 

  گردیده است
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  فرهنگ
از حدود دویست و پنجاه سال قبل مردم این سامان با تاسیس  فرهنگ و دانش در این شهرستان سابقه ي دیرینه دارد و

در محضر معلمین مکتب خانه ها ماننـد  . مکتب خانه ها فرزندان خود را به تعلیم قرآن مجید و دیگر کتب وا می داشتند
ی محمـد  مالسلیمه، مال رقیه، مال نرجس خاتون ملقب به میرزا باجی و استادانی همچون کربالیـی محمـد تقـی، کربالیـ    

اولین دبستان در سوریان توسط میرزا احمدخان و  1294در سال . کسب فیض می نمودند... اسماعیل، کربالیی عباس و 
 1298از سـال  . شیخ احمد افتخاري اهل فخرآباد تاسیس گردید که مخارج آن را خود مردم سوریان تـامین مـی نودنـد   

میرزا عبداهللا خان شـیرازي از طـرف اداره ي فرهنـگ     1300سال از . بودجه ي دبستان از طرف دولت تامین می گردید
فارس به سمت مدیر دبستان سوریان منصوب گردید که از همین سـال دبسـتان بطـور کلـی دولتـی و تحـت نظـر اداره        

  .فرهنگ فارس اداره می شد
 انیسـور  دانیمکتب خانـه بـوده شـ    يکه مشعل دانش روشن و دارا ییمکانها نیمهمتر یشمس1312 يسالها یدر حوال

  بوده اند جانیو مزا انیج
 در دیبه سبک جد يمدرسه شش کالسه منوچهر نیو مدرسان مکتب خانه ها اول یبا تالش اهال 1315و  1314سال  در
چهـار کالسـه    جـان یودر مزا میدبستان شش کالسه حکـ  دانیدر ش 1317همزمان در سال  و دیگرد يراه انداز انیسور
کالسـه   6 انیـ و در ج "یکـ  "نام  هب )هرابرجان(مزایجان يشش کالسه برا کیو هیچهار کالسه در جعفر کیو  ییطغرا

و از آن تاریخ به بعـد مـدارس دیگـري در حـوزه ي بوانـات       .افتی شیدر منطقه سرچهان گشا يگریرحمت و مدارس د
  بنام دبیرستان بهار تاسیس گردید 1337سال اولین دبیرستان در این شهرستان در . .سرچهان به تدریج تاسیس گردید

  )بوانات(برگرفته از کتاب بهار قرآن در بهشت برین فارس 
بـه اداره   ینـدگ ینما 1345اداره فرهنگ از آباده به بوانات داده شد و سپس در سـال   یندگینما 1326و  1325سال  در

در واقع آموزش و پـرورش   دیگرد سیتاس)بهار يک شعرامل(ّبه نام بهار 1337بوانات در سال  رستانیدب نیاول افتیارتقا 
به حـوره   نکهیداده است تا ا یم هیارا یخدمات اموزش دیدهب يقربوانات به مناطق هرابرجان هرات مروست سر چهان قن

  .است  دهیرس يتحت پوشش امروز
دارد که درگذشـته   یپرداخته است اظهار م یم میقران کر میباز به تعل ریکه از د)1294(قران  يقار یعباس بمانعل حاج

کتاب  يدریچون حمله ح ییکتابها میشد در کنار قران کر یداده م میقران تعل شتریو ب میگرفت یدر مکتب خانه درس م
خاتون نرجس خاتون ملقب  مهیمال سلمه حل یهمچون محمد تق يداز افرا يو میخواند یارسالن م ریو ام ییوفا يجود
 یکند که مکتب خانـه هـا را اداره مـ    یم ادی ینیبه عنوان مدرس يزهرا سلطان جعفر هیمال رق يمال صغر یابج رزایبه م

در  لییسـما محمد ا ییکربال یمحمد تق ییکربال) ؟(قاسم  ییو کربال یهیابو تراب فق خیهم مثل ش يگریکردنداز افراد د
خان  یعل ریام. محمد رضا  رزایم زین) 1298سال ( هیشده است معلمان اول ادیبه عنوان مدرسان مکتب خانه  1290سال 
ـ  1294در سال ) 1374عباس  یبمانعل( بوده اند يمحمود یقل ياصغر خان و مهد یعل. یونیهما دبسـتان توسـط    نیاول
 یم نیمحل تام یشدکه مخارج آن را اهال سیبصورت خودگردان تاس انیدر سور ياحمد افتخار خیاحمد خان و ش رزایم

از طـرف اداره فرهنـگ    يرازیعبداهللا خـان شـ   رزایو م دیآن را متقبل گرد یدولت وقت مخارج مال 1298سال  نمودند از
  اموزشگاه منصوب شد تی ریفارس به سمت مد

سپس به اصفهان  يموزش قران بود وآ يکند و محتو یمکتب خانه دائر م میمحمد باقر حک رزایم دانیدر ش شیپ سالها
 یمکتب خانه را فعـال مـ   دانیدر ش يرسد شاگردان و یدانشگاه م يو به مقام استاد رودیو لندن م روتیتهران نجف وب
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محمد  یعل رزایخانم م ،)استاد و حافظ قران ( یاضیعباس ف رزایم .وسفیمحمد  رزیم: از انان عبارتند از یکه برخ ندینما
  زگاریاحمد پره رزایم، یقیصد نمحمد حس خیش .خان

به  زیگفتند و ن یم یوجود داشته است وبه آن کتب یرسم ریبصورت غ انیدر ج تیو ترب میگذشتگان تعل تیبر اساس روا
مرحـوم  : شود عبـارت بـوده انـد از     یم ادیاز انان  هیکه به عنوان مدرسان اول یاکابر هم معروف بوده است از جمله کسان

محمـد   یامراله دبستان رزایم بیکل مص یفاطم یمصطف دیس یمحمد عل خیاحمد ش خیاخوند ش نیمال غلوم حس ندخوآ
و محوطه امامزاده  نیکالسها در بعضا در قلعه خوان يبرگزار مکان.   يعطار نیحس خیش.يباصر ياقا نیحس یاقا معصوم

 است معموال زمان و فصل شروع کالس اکابر بعد از افتهیادامه  نیخوان يبوده و بعدها در مهمان سرا) اکبر  یشاهزاده عل(
 ين زمان بـرا آاحتماال مدرسه در . شده اند  یم کاریو شروع فصل زمستان بوده که عموما افراد ب يکشاورز ياتمام کارها

تـارخ   یقـران و حسـاب هندسـه فارسـ     یاموزشـ  يموضوع و محتوا1312سال  از.  کردن اوقات فراغت افراد بوده استپر
شـد   یبوده تا کالس پنجم کالس بود و کارنامـه هـم صـادر مـ     مهم اریقران بس یبوده بوده است آموزش روخوان یجغراف

 یحلبـ  ينگارش زغال بوده و از ورقه ها يبرا یموزشآ لهیوس) به نقل از احمد خرم روز (معدل در کار نبود فقط رتبه بود
ش  1316از سـال   موزشآ. اند دهیکش یب مآن را آپاك کردن  ينموده اند و بعد از نوشتن برا ینوشتن استفاده م يبرا

مدرسه رحمت بوده است  ییمدرسه ابتدا نیموزش مکتب خانه ها بوده اولآ يو راهنما هیبوده که پا ییکتاب ها يبر مبنا
  دیبعدها افتتاح گرد زیجهار مردان ن ییو مدرسه راهنما

  است  لیبه شرح ذ کنونتا  1328و روسا از سال  یندگیمسئوالن نما یاسام
   یفیشر -8بذر افشان  -7 تمدن -6 ینعمت الله -5 درخشان  -4 ایرضان -3ی گنج -2 یونیهما-1
  انیاخالق -16 یمعصوم -15 روستا  -14فروتن - 13ي ساالر -12 ینیابولحس-11 ازین یب - 10 يدیوح -9

   1360 يرضا معز یعل دیس -21 1359ابوالفضل ذوالقدر  -20  1358دادور  -19 درودگر 18 ییشکایو- 17
   1364موحد-24  1362 هیتق نیمحمدحس -23  1361 یاردکان ياصغر قادر یعل-22
    1373يدیرضا جاو دیحم -27  1370 يخداداد قباد-26   1367 یچمانچ یمحمد تق-25

   1382زاده  یومیق میمحمد ابراه-30  1380یداوود محمدجان خیش-29  1377 یافضل دیحم دیس-28 
  1387يعلو دحسنیس -31

  :   یمحل يغذا ها
   ندینما یم عیو نذورات طبخ و توز راتیخ يرا برا یخاص يغداها یمردم بوانات بنا برسنت و اعتقادات مذهب

  :جمله  از
  
  : رشته  آش

 زین ییپس پا آشمتداول است معموال  اریجات بس هیو ادو يگندم   عدس   نخود   سبز ریرشته خم باتیمعموال با  ترک
رشته  آشنان آ متیرفته باشد بعد از عز یارتیسفر ز ایبه مسافرت و   يخانواده ا ای يکه فرد یمرسوم است  و زمان اریبس
   ندینما یم عیطبخ و توز يا

 يگذراند بـرا  یافتد که فرد  آن حادثه را بسالمت پشت سر م یاتفاق م يخانواده حادثه ا ياز اعضا یکی يکه برا یزمان
کار بصـورت   نیمواقع ا شتریکنند در ب یات م ریپزند و خ یم يآش رشته ا یکشند بعبارت یجوش م گید يو یسالمت
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از  کیـ هـر   یفرهنگ مشـارکت  یو براساس نوع ردیگ یم صورتمکان امامزادگان  ایبانوان  در مسجد  ياریو هم یگروه
  .ورد آ یطبخ آش رشته با خود م يمورد لزوم را برا هیاز مواد اول یکیافراد 
  :  میحل آش
ب آن را بـا  آتمـام   و ندینما یذبح م را يابتدا گوسفند .است ينذر میمنطقه است معموال آش حل یسنت ياهاذغ گریاز د
همزمان از ابتداي شب تا  .زندیر یم یبزرگ نیمس گیگوشت از استخوان تمام گوشت را در د يبعد از جداساز و پزند یم

یل و همسایگان حلیم را در دیگ بهـم میزننـد و سـحرگاهان    و اعضاي خانواده و فامجوشانده  آببلغور گندم را در صبح 
به  هیسپس ادوبدست میاید و  حلیمی بسیار خوشمزه و لذیذ ندینما یاضافه م گوشت پخته شده نرم را به بلغور جا آمده

   .بر خالف دیگر شهرهاي ایران صرف حلیم در بوانات با نمک صورت میگیرد.  اضافه میکنند نآ
  . است  میذر فصل پخت حلآبان و آ يمعموال در ماهها

  
  زرد  شله
  پزند  یمعموال در ماه رمضان م یخاص مذهب ياست که در مناسبتها يرذن آش ینوع زین

  
  ) يبرگ رز( يو بلک رز  رموكیدمپخت س

   .ستندین یفصل گرید زریبوده اند  که البته امروزه به مدد فر یفصل یبوم ییغذاها  زین
  

  :شود  شامل  یم يفراور یخانوادگ اسیدر بوانات در مق زین یبوم هیمخلفات و اغذ یبرخ نیهمچن
    بیس يمربا -  لوبالوآ يمربا -  دوشاب-  غورغوره -  بغورهآ -  رب گوجه -  رب انار -  گردو یترش -
   جیهو يمربا -کدو   يمربا -  به يمربا -
  

  : قورمه
شود  یم هیشده ته يمتداول بوده است و معموال از گوشت گوسفند پرواربند اریاست که در گذشته بس یمحل يغذا ینوع
شـوند و بعـد از جـدا کـردن گوشـت از       یرسند ذبح مـ  یم یذر که گوسفندان به حداکثر چاقآبان و آکه در ماه  يبطور

ه گوسـفند  ن را در شـکمب آسـپس   و نـد ینما یچدن سرخ م ای یمس يها گیگوشت را با دنبه تفت داده در د ،استخوان
  .ماند یم یمعمول يدهند و تا ماهها گوشت در دما یم يجا

   Sed
igh

i A
min

mailto:Sedighias220@yahoo.com


  بوانات
************************************************************************************************  

*********************************************************************************************************** 
25 of 39 Sedighi Amin Sedighias220@yahoo.com 

   رگان     گ ادب
  )میرزا محمد باقر بواناتی شیدانی(میرزا محمد باقر بواناتی 

نامبرده مکتب آموزش رایگان اطفال در تهـران   .معلم و مترجم زبان فارسی براي پرفسور ادوارد براون انگلیسی بوده است
از کتاب هاي نامبرده میتوان بـه شمسـیه لندنیـه، سـدره     . ایشان فردي ادیب و شاعر و ازادیخواه بود. بنیانگذاري نمودرا 

  .پند و اندرز، قصص و حکایات، احکام قابل اجرا، و احکام غیر قابل اجرا نام برد(ناسونتیه، و قران در چهاربخش 
  وفات یافت 1310ز مشهور است فرزند صابر شیدانی است و در سال ایشان در شیدان متولد شد و بنام ابراهیم معطر نی
ایشان دینهاي اسالم و عیسوي و بودایی و زردشتی و کلیمی و مخلوطی از . نامبرده یکی از نوابغ و روشنفکر آزادیخواه بود

کـه واقعـا اسـالم را    عده اي میگویند او یکـی از کسـانی اسـت    . اسالم و مسیحیت را انتخاب کرد ولی نهایتا مسلمان شد
  )در مورد این شخصیت ذیال توضیحات کامل آمده است( .شناخت و با آشنایی کامل از دیگر ادیان اسالم را پذیرفت

  محمد حسین استخر بواناتی
  )1336(عالم بزرگ، روزنامه نگار مولف و مترجم بوده است 

  )فرخ بواناتی(محمد علی بواناتی 
  )1332(پریشان بوده است  شاعر و نویسنده و بنیانگذار خط

  )صبورا(میرزا علیخان بواناتی 
  )1313(ایشان شاعر و ادیب بوده است 

  طاهر بواناتی
  نامبرده شاعر و فاضل بوده است

  )فارِس بواناتی(میرزا محمد بواناتی 
  ، نقال و حماسه خان که در قهوه خانه  نقالی میکرده و داراي دیوان استشاعر و هنرمند

  )مفتون بواناتی (سن بواناتی میرزا محمد ح
  زندگی میکرده است 1300میرزا محمد حسن بواناتی شاعري بزرگ که در سنه 

  سید جواد بواناتی
  موسس روزنامه آفاق منطبۀ شیراز بوده است) 1327(جواد بواناتی شخصیتی فرهنگی و روز نامه نگار 

  آقا بابا خان
  ایشان موقوفات زیادي در شیراز و بوانات دارد . ات بوده استقبل از میرزا خان خلج، آقا باباخان حاکم بوان
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  )شرح کامل( یبوانات ي رزایم
  بواناتیمحمد باقر ي میرزا  شمع بوانات

فرزند فرزانه اشِِِِ حاج شیخ اسماعیل بواناتی، در کنار  میرزا محمدباقر بواناتی و ، ثیاستاد رجال و حد ،علماء بنام بوانات از
  .بوده است )معروف است شانینهج البالغه ا(محمد عبده که  خیش ریعالم شه

  .استاد بواناتی معلم زبان فارسی ادوارد براون بوده است
  "مفتاح الفرقان فی ترتیب سورالقرآن "-2    "الدعوة المحمدیۀ "-1 : گفته اند ایشان داراي اثاري از جمله مورخین
  .اثر نیز منسوب به ایشان می باشد وچندین
  .شاد باد روحش
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مدتی به میرزا . شناس، ادیب و شاعر ایرانی و آموزگار زبان فارسی در لندن  ثیحد یرجال، برجسته عالم، باقر محمد میرزا
میرزا محمد باقر کفري و ابراهیم جان معطر شهرت داشت و در لندن خود را محمد باقر ایرانـی مـی    ، محمد باقر خدائی

تاریخ تولد وي مشـخص  . صاحب مطالعه و ابتکار و تصرف بود ، و نحل للاو در ادب فارسی و تاریخ ادیان و آراي م. خواند
  .به دنیا آمده باشد )ش.ه1203(ق .ه1240تا1230نیست اما احتمال می رود که میان سالهاي 

  ). حاج شیخ اسماعیل >–میرزا محمد باقر  >–صابر شیدانی :   ترتیب شجره نامه(
بوانات  دانیدر ش یسالگ 12تا سن. محمد باقر فرزند صابر شیدانی از مردم بوانات فارس و از خانواده اي دهقان بود میرزا

بیش از دوازده سال نداشت که بی اطالع خویشان .  دریگمیمبادي علوم عصر خود را در زادگاهش فرا و رود  یبه مکتب م
  .و کسان به شیراز رفت و به تحصیل سنتی پرداخت و زبان انگلیسی را نیز فرا گرفت

  )بغـداد (اق عـرب  و عـر  و مصـر  ونانیکند که به هند ،  یم جادیا یمحمد باقر بوانات رزایدر وجود م یتحولانقالب صنعتی 
 دیسـ .زده اسـت  یم یبیو غر بیعج يدر شرح حالش نوشته اند که حرفها دیآ یم رازیبه ش یسالگ 35در سن . رود یم

که حکم اعدامش  ییشود تا جا یفارس با او دشمن م یوال : دیگو یالشعرا در موردش م قهیصاحب حد یگیب وانیاحمد د
رود و وارد برازجـان   یمـ  رونیب رازیاحمد  از ش دیس ییبه راهنما یمحمد باقر بوانات رزایم. گردد یاز طرف طالب صادر م

 یاز خارج وارد بوشهر شده به برازجان م ياسد آباد نیجمال الد دیزمان س نیشود در هم یم رالملکیمش يکاروان سرا
گـردد بـه    یفارس با اطالع م یبا وال یتمحمد باقر بوانا رزایم انیشود و از جر یم میمق رالملکیمش يد و در کاروانسرایآ

  . در امان بماند یدولت نیمامور دهد تا از دست یم يترفند مختلف او را از آنجا فرار
 یمـ  نتخـاب ا يهمسردر آنجا . شود  یمکنسولگري انگلیس رود در بوشهر مترجم  یبه بوشهر م یمحمد باقر بوانات رزایم

 لیاسماع رزاینام پسرش م. است امدهیاز متون ن کی چینام دخترش در ه.شود یپسر م کیدختر و  کیاز او صاحب . کند
  .کند یفوت م لیاسماع رزایمحمد بعد از تولد م رزایهمسر م. است بوده
د لنـدن   وار  ق.ه1297و سرانجام در سـال   ونانیبه هند ، مصر و   شود یآواره م لیدل نیبه هم یمحمد باقر بوانات رزایم
حدود پـنج سـال در    .کند یامرار معاش م قیطر نیدهد و از ا یدرس م یعرب اتیو ادب یفارس اتیدر لندن ادب. شود یم

بوده که در کتـاب خـود سـه صـفحه      یمحمد باقر بوانات رزایشاگرد م ،  براون مستشرق معروف جهان ادواردماند میآنجا 
   .داده است حیتوض یمحمد باقر بوانات رزایم رامونیپ
 لسـوف یمحمـد عبـدوه ف  همچنین با دارد  ياسدآباد نیجمال الد دیبا س يمجدد داریددر لندن  یمحمد باقر بوانات رزایم

 نیجمـال الـد   دیبـا سـ   یمحمد باقر بوانـات  رزایم نیمکاتبات باین . داشته است اتیمکاتب یاسیمحقق و مبارز سو  ممتکل
  .و محمد عبده معروف است ياسدآباد

 ردیـ گ یمـ  پلمیـ در لندن د دخترش .ردیگ یم ادیو فرانسه را  یسی، انگل یعبران ،یفارس ،یعرب يزبان ها لیاسماع رزایم
به خاطر این بیماري،  دخترش  یمحمد باقر بوانات رزایپزشکان م ییبه راهنما .شود یسل مبتال م يماریبه بپس از مدتی 

  .)1283حدود (دخترش در بیروت درگذشت بعد از مدتی . آورد یلبنان م يخوش آب و هوا يا به منطقه ر
  . شود یتر مشیب یمحمد باقر بوانات رزایو م دوهمحمد عب نیدر لبنان مکاتبات ب

  . شود یماسحاق  رزایبنام م يکند و از او صاحب پسر یرا انتخاب م یدر لبنان همسرعرب یمحمد باقر بوانات رزایم
به  1302در سال بود  الفچون دولت عثمانی با ماندن او در بیروت مخ ، در لبنان بواناتی پس از مدتی اقامتمحمد باقر 
  .دیآ یتهران م

  .در تهران درگذشت 1310 سال درمیرزاي بواناتی 
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 کیـ کردنـد و او را   یبه وجود او افتخار م کهیسرآمد همه بوده بطور یو عبران یسیشرح حالش نوشته اند در زبان انگل در
داده او را  ینمـ  یفرصت به کس ،یمجلس چیداشته در ه یطوالن دی يآوردند در سخنور یبه حساب م یزبان شناس واقع

حـدود صـد    یفارسـ  اتیـ شـناختند در ادب  یو مفسر قهار مـ  تفکرزبان شناس، م لسوف،یدانشمند، ف ب،یاد کیبه عنوان 
ارتبـاط   جـاد یتوانسـته ا  یمسلط بوده است که م ایبه شش زبان زنده دن. فرد نوشته شده است نیصفحه کتاب در مورد ا

  .کند
  .برسد قتیکند تا به حق یم یرا ط یمختلف انیاد یمحمد باقر بوانات رزایم
  .کند یرود و سپس آن را رها م یم شیپ یشود تا مقام اسقف یم یحیشود، بعد مس یممسلک  شیدرو یآغاز جوان در
فرد  نیکنند که چن یم هیگر رازیش انیهودیکند  یرا رها م هودی نید یوقت.رود یم شیپ یشود تا مقام خاقان یم يهودی
  . را از دست داده اند یقیال

 رزایـ بـه او لقـب م   یشود حت یال مذهب م، مدتی هم دهري مسلک و بی دین و منکر مبانی توحید و اعتقاد مذهبی بود
در  کـه از شـد  سبب شهرت دهریگري و بی دینی و ایراد سخنان بدعت آمیز مجبـور بـه تـرك شـیر     به .دهند یم يکفر

  نجات داد مرگاسدآبادي او را از  ،برازجان
 .از خود ابداع کرد که ترکیبی از مسیحیت و اسالم بود و آن را اسالم و مسـیحیت نامیـد   ،به نوشتۀ براون او نظام مذهبی

و  ندیب یرا در خواب م) ص(شب حضرت رسول اکرم کیسرانجام  داشت  یاسالم یحیمسنام لندن  درابتکاري این دین 
به حد و   شود یم یو مسلمان دوازده امام زدیر یخود م يفردا صبح آب توبه بر رو ردیگ یمورد لطف آن حضرت قرار م

   . پیدا میکندام در ترویج مذهب اسالم تعصب کمال و تم
و قرآن را حفظ  لیسه کتاب مقدس تورات ، انج. ارتباط کند جادیتوانسته ا یبود که م سلطم ایدن يبه شش زبان زنده او 

هـزار   سـت یاو در دو یاسـالم  یغاتیورقه تبل ندیگو یم یشود و حت یاسالم در انگلستان م نیمبلغ د لیدل نیبود به هم
ـ    رانیسفارت ا انیمیاز کل یکیدر لبنان با شمعون پسر . نسخه در لندن چاپ کرده اند  یدر رابطه با اسالم بـا زبـان عبران

اسـالم بـر    نیـ کند که د یو بر اساس تورات به شمعون ثابت م یعلم لیبا دال یر بواناتمحمد باق رزایم. کند  یصحبت م
  .شود یکند و مسلمان م یتوبه م یمحمد باقر بوانات رزایشمعون در حضور م ندیگو یم. حق است
در لنـدن بـه    1302است که هـردو در سـال    هیناسوت رهیو سب هیلندن سهی، شم یمحمد باقر بوانات رزایاثر م نیتر معروف
اثر از ظلـم   نیدر ا. است هیلندن سهیشم رانیا یاسیشعر س نیمحققان معتقدند که اول يهمه . ترجمه شده است  یفارس

 یصـحبت مـ   سیانگلـ  ریاست که از خرس روس و ش یاثر ادب نیصحبت کرده است و نخست رانیبر سر ا سیروس و انگل
  .کند
. سـوده اسـت   دیدر ده فصل در توح يبند عیدارد و ترج تیب ستیدر صد و ب) ع(یر مدح حضرت علد یلیطو ي دهیقص
کرده و در  یجان معطر امضا م میابراه رزایم ای یمعطر فارس میابراه رزایخود را م ينامه ها ریمحمد باقر در لندن ز رزایم

  .سروده است دهیهم قص یجالب توجه است که به زبان عبران.کرده است یشعر معطر و باقر تخلص م
به سبب این ارتباط و به اتهام الحاد در تهـران   1307پیوند خود را با سید جمال الدین اسدآبادي حفظ کرد و در  بواناتی

د جمال الدین مشـتمل بـر   سه نامه از او به سی. محبوس شد اما با شفاعت میرزا علی اصغرخان امین السلطان آزاد گردید
  .مجلس نگهداري می شود انۀباقی مانده که در کتابخ ، تمجید و تکریم سید

از جملـه حسـینقلی خـان نـواب و     . محمد باقر در لندن از راه تدریس زبان عربی و فارسی امـرار معـاش مـی کـرد     میرزا
  .دندعباسقلی خان و ادوارد براون خاورشناس مشهور انگلیسی از شاگردان او بو
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دو منظومۀ شمیسۀ لندنیه و سدیرة ناسوتیه مملو از الفاظ مهجور و مشحون از لغات عربی و ممزوج با : او عبارت اند از آثار
  ا در تاریخ مطبوعات ادوارد بـراون کنایات و استعارات دور از ذهن و مصطلحات کالمی و دینی ملل مختلف که خالصۀ آنه

سورة قرآن که  26فوحات انجمنی و کنایت از قرآن معطر تفسیري است منظوم از  لندنی و ضاترو. به چاپ رسیده است
بواناتی احتماال نویسندة مفتاح الفرقان فی ترتیب سورالقرآن نیز بوده باشد که نسخۀ . تبویب شده است «نسیم«به سیزده 

تـألیف ولسـتن   «سـی بـه فارسـی   فرهنگ انگلی«او همچنین در نوشتن و تنقیح . خطی آن در کتابخانۀ براون موجود است
  .شرکت و همکاري داشته است ) میالدي 1889چاپ لندن (

  از اوست ریز شعر
  انورت خوانم دیگاه خورش  ریدهم نسبتت به ماه من گه
  دانم یزان که من هم يبرتر  میگو یزان که من هم يبهتر
  در فغانند ز آه و افغانم  عالم قدس انیکروب جمله
  شربت توست وصل درمانم  رنجورراق تو گشته ام ف از

  صبر نتوانم شیب نیکه از ا  مدار غیخود را زمن در وصل
  بانمیدست شوقت درد گر  بیپوشم به تن لباس شک هرچه
  هزار دستانم بیعندل  که بر ساختار گلبن عشق من
  و ال اله سواك یانت رب  ندارم باك یو از کس میگو

 ************  
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ی از     رگان     گ ادب     
  )قاسم خوشامن( بوانات 

  از چهچهه بلبل و از صوت قناري  باد بهاري  و از سبزي و از خرمی 
  افتاده برون صورت لیلی ز عماري  از سرخی الله به رخ سبز صحاري
  یک دشت شقایق ز شهیدان بوانات  خال رخ زیباي گلستان بوانات

  گردو به تیر دار چو یک حقه سیمین  انگور نگونسار چو یک کوزه زرین
  افتاده به هر بر که یکی خوشه پروین  شاخه دو صد لعبت شیرینهر آونگ به 

  یادآر تو از کشمش و گردوي بوانات  اینجا نظري کن به فراسوي بوانات
  گویی که دو صد زمزم دیگر به جهان است  اندر بن هر کوه یکی چشمه روان است

  بلبل به سراپرده گل نعره زنان است  زان استوقتی که نسیم خنک از باغ و
  جاوید بود در همه جا نام بوانات  چون کوه ختابون که بود بام بوانات

*******************  
  
  ) نجمه توکلی( سرایم بوانات

  وبهر من بواناتش سرا کرد              به نام آنکه دنیا را بنا کرد
  سرنوشت است و واوش وادي یک            بِ او برگرفته از بهشت است
  ونونش معنی نیکوي نعمت              الف یعنی الفباي صداقت

  که بهر مردمانش گشته عادت            الف یعنی همان انس و لطافت
  دالور مردمان عشق و ایمان            ت یعنی تربت پاك شهیدان
  هواي ناب و پاك و دلربایش            چه گویم من ز اوصاف هوایش
  گلستان باغ و بستان برینش            چه گویم من ز اوصاف زمینش

  یکی گردو بود از بهر سوغات              زمحصوالت ما اندر بوانات
  که صادر می شود هریک به هر سو            دگر محصول ما تاك است وآلو

  درآن شاه میر حمزه خانه دارد              تفرجگاه بس جانانه دارد
  بود میدان تفریحی و دلباز              قنات نیمه افراز سرافراز

  خیانت کرده ام بر مرز وبومم            رستمش گر من نگویم زآب
  بخواند شعر من را در همه حال            چرا که کبک و تیهو بال در بال
  هر آنکس خورده غم از یاد برده            زآب و چشمه ي جوشان بدره
  منم قطره زدریایش چه دانم            دگر در وصف او من ناتوانم
  گلستانش بخوانی یا که جنات            چنانچه خود بیایی در بوانات

*******  
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  )یبمانعل ياز آقا شعر(  بوانات
  ز شربت خانه شهر بوانات  تو بشنو از دیار ما حکایات
  بود دشت و جبالش یتماشای   زصدها چشمه آب زاللش

  به گلزارش طیور آواز دارد  به بلبل ناز دارد گلستانش
  شکار قوچ در کوهش سراسر  آهویش مشک معطر زناف
  تفرجگاه بس شاهانه دارد  باصفا جانانه دارد مکان
  دهد حال یم يبه باغش صوت قمر  کوهش کبک وتیهو بال در بال به
  وز آن آب زالل نیمه افراز  آن باغ انار برده شیراز از
  حد و حسابش یاز آن امالك ب  آن چل چشمه و رود پر آبش از

  جوشدزکهسارش هزاران چشمه   در بهاران سبزه پوشد زمینش
  نسیم دلنوازش هر پسین است  خوش گوار و دلنشین است هوایش
  دیارش گو که عارف پروراند   نوازد یگو که سبزه م زباغش
  گلستانش بخوان شهر شهیدان  مگوه گو مهد شیران بواناتش

*********  
  

  )يسید حسن علو(  مهاجر بوانات يپرستوها
  سبز، دشتهایم سر  از چار بهشت عالم ییک  من بوانات هستم

  .و درختان پر بار  چشمه هایم پر آب،  مردمم مهمان دوست،
  !چشمه هایم پر آب، سینه ام پر تب و تاب  فرزندانم، يلیک، از دور

  .غربت شده اند یراه یبچه هایم همگ  .حکم بیابان دارد یسبزه زارم همگ
  چشم بر راه عزیزان خودم دوخته ام،  تک و تنها شده ام،
  ه ام زار و غریب،ماند  لحظه ها می شمرم،

  !چرا، دلسوزند. نه که دلسوز نباشند  بچه هایم رفتند، دیگران آمده اند،
    ام،یآنها مثل نا مادر يمن برا  . . .و هزاران اما. . . اما

    لطفشان. . . مهرشان،. . . که به من لطف و محبت دارند،اما
  دلشان از غم من آگه نیست،  . . .بگذرم

  :و به قول شاعر
  !از دور بر آتش دارند یدست  شنوند، یم يخبر از قیامت
  مانند،یم يگوشه ا  ی، سالیآیند چند ماه یم یهمگ

  خیزند، بارشان میبندند، یشاد بر م  چینند، یگیرند،تحفه ها میهمه از سفره من بهره ها م
  !فرزندانم ! فرزندانم، آه ! آه   .گردندیموطن خود م یراه
  مردم دوست، ی،همگیاللههمه حزب   .غربت شده اند یراه یهمگ

  من ندانم که چرا؟    یو دلسوز، متعهد، پرشور، ول يهمه کار
  ترك من کرده مسافر شده اند؟  رخت بر بسته مهاجر شده اند؟
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  !حیف و صد حیف از آن فرزندان  !آه و افسوس از آن خاطره ها
  دست در دست نهادند و مرا،  متحد و یکدل و صاف، یهمگ

  .دادند یدل پر رنج مرا از غم ودرد تسل  .دادند یو مرا از ستم ظلم رهای
  وصفا رونق داشت یمهربان  که عزیزان بودند، یتا زمان
  کوچه هایم وخیابان هایم    بود ياز مهر صفا در همه جا، جار یجوی

  .دادیمحبت م يهمه جا بو  کوه ها و در و دشتم، همه جا
  چشمه لطف و صفا خشکیده،  عزیزان خودم، يرو یلیک ب
  ماه و خورشید کدر  نیست زالل، آب آن

  قمریان خاموشند،بلبالن می نالند  کوه ها گوشه غم، سرشان بر زانوست،
  آه فرزندانم، چون پرستوي مهاجر رفتند  و...و...و طبیعت دلگیر
  غم دوري عزیزان جگرم آتش زد  تک و تنها ماندم

  آي فرزندانم، آي فرزندانم  اشک چشمان مرا جاري ساخت
  باز آرید به من نور بصر  غوش من خسته جگرباز آیید در آ

  کام من پر ز شرر، سینه ام پر آژنگ  دل من پر درد است
    غم هجران عزیزان خودم  !استخوانم به گلوست  !خار در چشم من است
  تحفه اي از اندوه  روي دوشم بنهاد  کوله باري ز مصیبتها را

  !من مصیبت زده ام  !هدیه داده است مرا  ارمغانی از غم
  فرزندانم يپس کجایید ا  مانده ام چشم به راه  له بارم اندوهکو

  دل پر درد مرا یکسره خوشحال کنید  درد جانکاه مرا بزدایید  که به آغوش من خسته جگر باز آیید
  به سراغم آیید  و محبت که بود کیش شما  با قدمهاي پر از لطف و صفا

  درد همدرد که داند همدرد  خردچون که گفتند بزرگان   درد من بزدایید، عقدهام بگشایید
****  
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  ) دهقانیان يآقا (بوانات 
  خوش بود سر سبز و آباد  يدیار  ز شهر ما بوانات یاگر خواه

  دلربایش  يآب و هوا همان  آب و هوایش  يجویا شو اگر
  الله به باغش بی نظیر است گل  هنگام بهارش دلپذیر است  به

  پر کشیده  یگلها بلبالن به  ز گل چادر کشیده  درختانش
  به دلها  یآرد شور غوغائ که  بلبل کند غوغا به گلها چنان
  ییار آرند ایام جوان کا   یمرغان نمایند نغمه خوان چنان
  باغ و کوه صحرا و بیابان به  تابستان بود نعمت فراوان به
   یزردالو ،سیب، هلو ،گالب ز   یباغش میوه از هر نوع که خواه به
  زیبا خوشه هایش سربزیر است  چه  نظیر است یانگورش چه گویم ب ز

  را سراسر کرده آباد بوانات  بوانات يکشمش و گردو دگر
   يدور چشمه مرغان شکار به   يز کوه و دشت به هر جا آب جار

  قله ها سر دادند آواز  يرو به  کبک و طیحو با هم به پرواز  شود
  دوا است يدرد یهر یک گیاهش  پر از گل با گیاه است شبیابان

  برف و هم باران رحمت  ببارد  بود پر ناز و نعمت  زمستانش
  کوه زبرف روئیده باشد  یگوئ که  کوهها ز برف پوشیده باشد چنان
  خونگرم و نیکو  یباشند مردم که  هست خداجو  یاهلش گر بپرس ز

  جنگ با خصم میباشند پر شور به  باشند سلحشور یمردم دالور
  اینچنین باشد سراسر  بوانات  برادر  ياینها که گفتم ا همه
  جهان پشت و پناهش  خداوند  خوش بود آب و هوایش  بوانات
  کرد خداوند جهان را ستایش  گفت دهقانیان این داستان را چو

****************  
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  ...منج بازنشسته آموزش وپرورش يروستا یقاسم خوشامن از اهال ياز آقا يشعر
  
  بوده ام يغار ازفرزندانیبوده ام  ياز آرش تبار دیشا  ستمیمن زنسل پادشاهان ن ستمیدانم زنسل ک ینم من
  مرده ام رانیخاك ا يبرا ایخورده ام  یاز ضحاك زخم دیشا  آرخش زمیت غیاز ت دیدرفش برجه يکنار کاوه در پا ای
  بوده ام نایبه دستش جام م ایبوده ام  نایاز اوالد س دیشا  گزش من بوده ام ریآن ت دیرستم را به دندان سوده ام شا غیت
  بود ورفت در ستبر کوهها فرسود ورفت يباد زیچنگ حمله  نکرد رمینکرد چرخ چرخان فلک پ رمیگ نیاسکندر زم غیت
  ام مودهیبوده ام دشت دشت عشق را پ ییسوار بادپا من  آمدم خونیبه همراه شب ایآمدم  حونیج ياز اقصا دیشا
  کرده ام یمست شیخو يکرده ام با خا یپرست کتایازل  از  ساختم کودکانم را به سند انداختم رتیدر فصل غ یتیآ
  يشعله زد بر هفت چرخ چنبر يدریح غیدرخشان گشت ت تا  زدم ییزدم با خرد تا دشت دانا ییکتایاهورا جام  با
  او يایدر ینوحم عل یاو کشت يموال یهستم عل یرستم  از غالمانش شدم خاك پاي وگرد دامانش شدم یغالم من
  جوالنگهم اروند بود نیاندر بند بود آخر میتنگ وپا وقت  یآرشم اما کمانمدار عل یام اما علمدار عل کاوه
  نیودشت خانق دیلرزیفکه م نیاحسی يبر آوردم صدا تا  ام انگاشتند ناتوانوخسته ام پنداشتند شهیر یکس وب یب

  من تکرار شد ادیکرارشد تا خدا فر دریح میصدا هم  غزل ها خوانده ام دانمیرا با مالئک رانده ام با شه کاروان
  آرزو بر باد رفت شانیاز اروند تا بغداد رفت آن پر دشمن  نیزفرزندان د دمیخفته ها د نیزم رانیچروك صورت ا در
  بگذرد رانیاز دندان ش دیبگذرد با رانیار خواهد از ا دشمن  من است رانیراحت جان من است جان من قربان ا رانیا نام
   دیرا کفن پوشم کن رانیخاك ا دیبر سر دوشم کن رمیبم چون  چاك چاك رانیدل از عشق ا نیآب وخاك ا نیمن هستم وا ایحال
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  بوانات هاي مشهور در شیدانشجره نامه بعضی فامیل 
  ذکر اسامی   با اجازه بازماندگان 

ی و صد ق         ه      صد  
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   شجره نامه بعضی فامیل هاي مشهور در شیدان بوانات
  ذکر اسامی   با اجازه بازماندگان 

ی        ه      ر   
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  شجره نامه بعضی فامیل هاي مشهور در شیدان بوانات
  ذکر اسامی   با اجازه بازماندگان 

     ه        یا ی   و   یاض

  

Sed
igh

i A
min

mailto:Sedighias220@yahoo.com


  بوانات
************************************************************************************************  

*********************************************************************************************************** 
38 of 39 Sedighi Amin Sedighias220@yahoo.com 

  شجره نامه بعضی فامیل هاي مشهور در شیدان بوانات
  ذکر اسامی   با اجازه بازماندگان 

ی  ی(   ه          ن     رزا      (  
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  پایان

http://bavanat.persianblog.ir/ 
http://bavanat.parsiblog.com/ 
http://bavanat.blogfa.com/ 
http://bavanat.ir/ 
http://www.sarayambavanat.blogfa.com/ 
http://sarchahan.blogsky.com 
http://bavanatasami.blogfa.com/ 
http://sarweasami.blogfa.com/ 
http://mazayejan.blogfa.com/ 
http://www.farsnama.com/index.php?DISP=inv&cit=bavanat 
http://www.fakhrabadbavanat.blogfa.com/ 
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