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بر بتانه شهرستان دیر چه می رود؟

ث فرهنگی خلیج فارس
چوب حراج بر میرا 
شاید به خاطر اقلیم بیابانیاش ،دست و
دلشان برای هزینه کردن یا صدور مجوزهای
باستانشناسی و حفاظت از نوار مرزی خلیجفارس
نمیلرزد؛ بیابانی نامدار با بندر دوره ساسانیاش
که با پایان کار حفاران غیرمجاز ،حاال نوبت به
شرکتهای خصوصی و غیرخصوصیاش
رسیده .نخست حفاران غیرمجاز محوطه را
چیزی شبیه به پنیر فرانسوی کردند ،آنقدر چالهها
عمیق شدند تا در مناطق نزدیک خلیجفارس
گاه به آب رسیدند و در زمینهای دورتر ،به
سازههای معماری که دیگر قابل برداشت نبود و
حاال شرکتهای خصوصی با کشیدن دیوارهایی
در نقش حصار ،به همان زمینها تعرض میکنند،
زمینهایی که حریم «خلیج فارس»ند و این روزها
حرف و حدیث پشت سرشان زیاد و چشمهای
طمع به آن دوخته شده است .فرقی نمیکند
نجیرم باشد ،یا بتانه .دیر باشد یا بردستان ،بوشهر
باشد یا سیراف .امروز دیگر در مرز این نوار آبی
و در کتابهایی که به نظر میرسد قرار است
فقط نام «خلیج فارس» را یدک بکشند ،تا چشم
کار میکند تپههای خاکی ،اسکلتهای فلزی
از شهرکهای صنعتی و نخالههای ساختمانی
ریخته شدهاند و تنها سرمایهی کنونی این مناطق
را تکههای شکسته سفال ،کتیبههای از وسط دو
نیم شده و سنگهای شکسته شدهی آسیاب و
خاکی که بیشتر شبیه نخالههای ساختمانی است،
تا خاک یک بیابان با سفالها و ظروف شکسته
شدهی روی خاک و سازههای نیمه تخریب شده
از حفاریهای غیرمجاز پر کرده است .هر چند در
گذشته گاهی اوقات پژوهشکدهی باستانشناسی
از محل اعتباراتی که باقی میماند ،پروژهای را هم
برای کاوش و بررسی مطالعاتی در این محوطهی
تاریخی اختصاص میداد و با عقبنشینیهایی که
معموالً اداره میراث فرهنگی استان بوشهر دارد به
نظر میرسید آن خود را از همهی داستانها کنار
کشیده ،اما با اتفاقات و هشدارهای دوستداران
میراث فرهنگی ،به نظر میرسد مدتی است
پژوهشکده باستانشناسی قصد ورود به وضعیت
محوطههای باستانی این منطقه را دارد .سیامک
سرلک -معاون پژوهشکده باستان شناسی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -بعد از
انجام بررسیهایی روی محوطههای تاریخی این
مناطق باستانی به ایسنا میگوید :دو دور گزارش
تخریبهای سواحل کرانه شمالی خلیج فارس با

شرکتهایخصوصی
در حریم خلیجفارس

تکیه بر سیراف ،نجیرم و دیگر محوطهها را حدود
دو هفته گذشته (اواخر فروردین) برای معاونت
میراث فرهنگی کل کشور ارسال کردیم ،اما فع ً
ال
پاسخی دریافت نکردهایم .وی با اشاره به اینکه
پژوهشکده باستانشناسی در دوره مدیریت جدید
این پژوهشکده روی مطالعات خلیج فارس
متمرکز شده و تالشهایی نیز در این زمینه در
اواخر سال  ۹۷انجام شد ،ادامه میدهد :سفری به
هرمزگان داشتیم و با مسؤوالن سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان صحبت کردیم ،قولهایی
نیز برای تأمین اعتبار دادند اما عمل نکردند .او
همچنین به صحبتهایش با مسؤوالن سازمان
مناطق آزاد قشم و بدقولی آنها در این زمینه
اشاره میکند و میافزاید :مسؤوالن سازمان مناطق
آزاد کیش هم وعدههایی در مورد شهر «حریره»
دادند حتی ما مجوز کاوش هم صادر کردیم اما
در نهایت گفتند ما پول نداریم .با سفر رئیس
پژوهشکده باستانشناسی به خوزستان نیز همین
اتفاقات افتاد .وی با اشاره به اینکه پژوهشکده
باستانشناسی برای مطالعات سواحل خلیج فارس
و دریای مکران تالش زیادی کرد ،افزود :متأسفانه
ما نتوانستیم برای اجرای طرح مطالعات خلیج
فارس تأمین اعتبار کنیم و مسؤوالن ذی ربط در
هرکدام از استانهای ساحل خلیج فارس هم به
عناوین مختلف تأمین بودجه نکردند .در حال
حاضر نیز با مشکل مالی -اعتباری پژوهشگاه
مواجه هستیم .به گزارش ایسنا  ،معاون پژوهشکده
باستانشناسی در توضیح علت بیتوجهی به
صحبتهای کارشناسان و باستانشناسانی که
از رها بودن محوطههای باستانی خلیجفارس و
لزوم کاوش در انهاصحبتمیکنند ،بیان میکند:
فاجعه عمیقتر از این حرفهاست .هرکدام از
باستانشناسان صرف ًا منطقه مورد کاوش خود
و اطراف آن را میبینند .مسأله اصلی و اولویت
در محوطههای باستانی خلیج فارس حفاظت
از این محوطههاست که این کار بر عهدهی
معاونت میراث فرهنگی و دفتر حفظ و احیای
بناها ،بافتها و محوطههای تاریخی است .سرلک
تأکید میکند :نیروی برای حفاظت و بودجه با
هدف تأمین زیرساختهای حفاظتی در اختیار
پژوهشکده باستانشناسی نیست .باستانشناسان
نیز با وجود اعالم هشدارهای پی در پی راه به
جایی نمیبرند و هر روز شاهد تعرض و تخریب
محوطههای باستانی زیادی در سواحل شمالی

خلیج فارس هستیم .قول و قرارها در طول این
سالها کم نبودند ،حمیده چوبک رئیس سابق
پژوهشکده باستانشناسی  ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۶
دربارهی اقداماتی که این پژوهشکده میتواند
برای حفاظت از این محوطههای تاریخی در
خلیج فارس انجام دهد ،به ایسنا گفته بود« :آخرین
اقدامات برای حفاظت از محوطههای تاریخی در
حاشیه خلیجفارس در دست بررسی هستند .در
طول سال گذشته از محوطههای این محدودهی
تاریخی بازدید کردهایم و گزارشهایی منتشر
شدهاند ،همچنین برای حفظ آنها نامهنگاریهای
زیادی انجام شدهاند ،اما با این وجود فکر میکنیم
باید از طریق کاوشها حضور فعالی در این زمینه
داشته باشیم .او نامهنگاری برای انجام بررسیهای
میدانی در محوطههای تاریخی مانند بدر «بتانه»
و «سیراف» را از مهمترین اقدامات پژوهشکده
باستانشناسی در این زمینه میداند ».وی در
حتی  ۱۴اردیبهشت  ۹۶و زمانی که همچنان
در همان سمت بود ،با اعالم حضور حسین
توفیقیان ،باستانشناس در منطقهی « َدیِر» در استان
بوشهر اعالم کرده بود :این باستانشناس به عنوان
نماینده پژوهشکده باستانشناسی از بندر «بتانه»
و یکی دیگر از بنادر منطقه بازدید کرده است،
که متأسفانه این بنادر به شدت مورد تعرض قرار
گرفتهاند .امیدوارم با حضور باستانشناسان در
منطقه و آغاز مطالعات در این دو بندر تاریخی
در استان بوشهر ،بتوانیم جلوی تخریبهای
بیشتر را بگیریم .در حال حاضر گزارش تهیهشده
توسط این باستانشناس به معاونت میراث
فرهنگی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری
فرستاده شده تا از سوی آنها نیز بررسیهای
مورد نیاز انجام شود .براساس گزارش ارائه شده
دیوارسازیها ،تخریبها و تعرضها به بندر
تاریخی «بتانه» آسیبهای زیادی به این محوطهی
تاریخی وارد کرده است ».از همه اینها گذشته،
قول و قرارهایی که روزی قرار بود به تهیه اطلس
باستانشناسی خلیجفارس منجر شود ،یکی دیگر
از بدقولیهایی است که میراث فرهنگی با نام نبود
اعتبار و ناقض رها کردن پروژهاش ،از زیر آن
شانه خالی کرده است ،خبرنگار ایسنا تالش کرد،
در تماس با روح اهلل شیرازی  -رئیس پژوهشکده
باستانشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی از
آخرین وضععیت روند تهیه این اطلس جویا
شود ،اما موفق به صحبت با وی نشد.

حفاریهای غیرمجازی که
به سازه تاریخی رسیدهاند  -بتانه

بتانه و مرزهایی که شرکتهای خصوصی در
حریمخلیجفارسکشیدهاند

دوستداران میراث فرهنگی این تصویر را یک نمونه اسکت
پیدا شده در محوطه بتانه و بردستان بعد از حفاریهای
غیرمجازمیدانند

حفاریغیرمجاز
در محوطه باستانی بردستان

فرهنگ

فلسفه ی روزه داری
ماه پر فيض رمضان از راه
رسيد .تكرار ساالنه ى اين
ماه هر مؤمن و مسلمانى
را برآن مى دارد كه درباره
ى دستاوردهاى اين ماه به
كاوش بپردازد و علت تكرار
آن را دريابد .تذكر به ايام
دکتر عباس فضلی
الهى كه در قرآن مجيد از
جمله توصيه هاى خداوند
است ( )1به حوادث و رويدادها و دستاوردهايى است كه در
آن ايام پرورش يافته و انسانها از آن بهره ى فراوان مى برند.
از اين رو پرداختن به فوائد و ارزشهاى ماه مبارك رمضان در
حقيقت يادآورى ايام الهى است تا ،با دقت و ريزبينى بيشترى
وارد اين ماه شويم .نكته قابل ذكر پس از بيان خصائص اين
ماه ،سخن گهربار زهراى اطهر (س) است كه فرمود :اگر
روزه دار از روزه اش ،امانتدارى و شرافت را كسب نكند،
روزه ى او ارزشى ندارد و به كارش نمى آيد ( )2يعنى در
انجام يك عمل بايد به پيامدهاى خوب و با ارزش آنها بها
داد و رفتار خود را در جهت كسب آن خصائص تنظيم نمود.
خداوند نخواسته است كه ما با روزه گرفتن تنها تن خود را
رنجور كنيم و يا رژيم غذائى خود را بگيريم و يا براى فرار از
بخشى ناماليمات بدنى و گوارشى و نجات از برخى امراض
جسمى خود را به زحمت بياندازيم .چرا كه همه ى اين امور
را مى توان بدون نيت خدايى و در فرعى هاى ديگر سال
نيز به انجام رسانيد .بلكه روزه گرفتن با توجه به وجوبى كه
در قرآن از آن ياد شده است ( .)3براى پرورش تن و نجات
از بيماريهايش نيست بلكه هدف اصلى رسيدن به تقواست
و نيل به تقوا در گرو اعمال و نياتى است كه پيش از آنكه
دنيوى و مادى باشند ،اخروى و معنوى هستند .بنابراين از
اصل اصيل روزه دارى و فلسفه ى روزه گرفتن نبايد غافل
شد و امور فرعى و جنبى را نبايد بجاى اصل اساسى اشتباه
گرفت .يكى از علل پرداختن به امور فرعى عدم درك صحيح
از روزه دارى است و همين امر باعث شده عده اى كه خود
را از هر عيب و نقص بدنى مصون مى دانند و شعار خود را
تا " شكم مى رود چه غم است " قرار داده اند از گرفتن روزه
استنكاف نموده و خود را انسانى سالم و صحيح فرض نمايند
و در مقابل عده اى هم كه به بيماريهاى قند (ديابت) زخم
معده و روده و انواع بيماريهاى رمضانى مبتال مى شوند باز
به تجويز خود يا دوستان و پزشكان از روزه دارى خوددارى
نمايند .برخى آدميان به بهانه مصرف روزانه دارو و داشتن
سابقه سكته مغزى و قلبى و انواع بيماريهاى گوارشى و غدد
درون ريز با تجويزى كه از ديگران دريافت داشته اند و يا قبل
از ماه مبارك رمضان دريافت مى كنند .از ليست روزه داران
خط مى خورند و آزاد و رها در سرزمين غفلت به پرسه زنى
مشغول مى شوند .البته نگارنده از اثرات جسمى و طبى روزه
دارى بيگانه نيست و در اين باره خصوصا" در چند دهه اخير
كتابهاى فراوانى نوشته شده است اما به نظر مى رسد تمام
اين رويكردها ناشى از بيگانگى با فلسفه عبادتى چون روزه
دارى و ديگر احكام دينى اسالم است و تجويزهاى پزشكى
و شخصى و حتى وجدانى ،مجوزى براى فرار از روزه دارى
نمى شود و اين مهم بيش از آنكه جسم انسان را در معرض
خطر و ناسالمتى قرار بدهد واكنش روحى و روانى دارد
كه به اندك تساهلى به فراموشى سپرده مى شود .بار ديگر
سخن زهراى اطهر (س) را بهخاطر بياوريد كه مراد از روزه
گرفتن زجر دادن تن وغذا نرساندن به شكم نيست كه انسان
به اندك بهانه اى از آن پرهيز نمايد و خيال خود و ديگران را
راحت كند و اين ماه را با زحمت و گاه شماتت پشت سر
نهد .بلكه هدف اصلى از روزه دارى چنان كه قرآن كريم در
يك جمله ى كوتاه به آن اشاره كرده است تقواى الهى است
.نه فقط فلسفه ى روزه بلكه ارزش و كرامت انسانى به تعبير

قرآن در گرو تقواست )4( .در سيره ى پيامبر اكرم (ص) و
ائمه معصوم (ع) نيامده است كه آنان از غذا خوردن در ماه
مبارك رمضان پرهيز مى كردند و يا سحر را با چه غذائى و
افطار را به چه نحوى مى گذراندند .بلكه در روايت داريم
كه حضرت رسول اكرم (ص) يك هفته قبل از ماه مبارك
رمضان خود را آماده حضور به پيشگاه آن ماه مقدس مى
نمود و در طول ماه رمضان كمتر مى خوابيد و به دعا و راز
و نياز بيشتر مى پرداخت و دهه پايانى ماه رختخواب خود را
جمع مى كرد .بنابراين فلسفه ى روزه دارى به امور جسمى
و سالمتى و بيمارى ختم نمى شود كه همه ى دغدغه ى ما
در آنها خالصه شود بلكه بنابر آيات و روايات هدف اصلى و
فلسفه ى جاودانه ى روزه دارى قرب الهى است كه به وسيله
ى قرآن خواندن دعا كردن و روزه گرفتن و عبادت ورزيدن
حاصل مى شود .از اين رو اين ماه را ماه عبادت و خضوع و
درك حضور به خوان ضيافت الهى نام نهاده اند و پيامبر اكرم
در سخنرانى پايانى ماه شعبان فرمود:
«قد اقبل اليكم شهر اهلل بالبركه و الرحمه و المغفره» يعنى ماه
خدا با سه عنوان بركت ،رحمت و مغفرت به سوى شما روى
آورده است ،شما نيز به آن رو كنيد و اين سه ارزش را فرا
بگيريد كه از محصوالت و دستاوردهاى روزه ى شماست.
چنان كه اندرون را از طعام خالى داشتن براى كسب نور
معرفت و شناخت بهتر و بيشتر خداست .كسب معرفت و
نور الهى در پى احساس نياز و فقر معنوى به دست مى آيد
هر مؤمن و مسلمانى بايد اين نياز را در خود احساس نموده
و براى رفع نياز به روزه روى آورد و در سيناى نماز و سحر
نياز و افطار ناز به جستجوى آن بپردازد .قرآن كريم پس از
اعالم وجوب روزه در آيه ی شريفه  183سوره ی بقره و بيان
چند حكم فقهى به دو رمز اساسى روزه دارى اشاره مى كند
يكى اينكه ارزش ماه مبارك رمضان به نزول قرآن در آن است
و ديگر آنكه دعا در اين ماه پذيرفته مى شود )5(.حضور
واقعى قرآن در صحنه ى زندگى بهره گيرى دقيق و عميق
از اين پديده ى آسمانى است و تالوت آن ابزارى است
براى دستيابى معانى بلند آن .برگزارى جلسات تفسير قرآن
و درك مفاهيم قرآنى و كاربردى اين كتاب عظيم در جهت
نيل به قرب الهى است .از طرفى دعا كردن زمينه ى ارتباط
بين معشوق و معبود با بندگان را ايجاد مى كند .بيشترين
دعاها در اين ماه سفارش شده است .دعاى ابوحمزه ثمالى،
جوشن كبير و جوشن صغير ،دعاى افتتاح ،دعاى سحر و
دعاى روزانه ى ماه مبارك و دعاى هنگام افطار از جمله
دعاهاى وارده در اين ماه است .مضامين بسيار بلند و پرمغز و
نغز ادعيه ی ماثوره جهت فراگيرى نوع سخن گفتن با خدا و
درخواست مناسب از پروردگار عظيم الشأن است .
در پايان يك سخن عارفانه را نقل مى كنيم تا جايگاه خود
را در ميان روزه داران بيابيم و از طفره رفتن در مظاهر دنيوى
روزه پرهيز نمائيم .روزه ی مردمان عادى همان خوددارى از
نان و آب و همسر است .و روزه ی خواص عالوه بر اجتناب
از مضطرات ،اجتناب از گناهان نيز است و روزه ی خاص
الخواص عالوه بر اجتناب از مضطرات و پرهيز از گناهان،
خالى بودن دل از غير خداست.
اين قدر گفتيم و باقى فكر كن
فگر اگر جامد شود رو ذكر كن
ذكر آرد فكر را در اهتزاز
ذكر را خورشيد آن افسرده ساز ()6
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