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گامهایموثر تعمیراتیدر منطقه 10عملیاتانتقال گاز

فــرصت ناب تعاون
تسهیالت تا  ۱۰۰میلیارد ریال با  ۴ماه تنفس
تأمین سرمایه در گردش
شرکتهای تعاونی تا  ۱۰۰میلیارد ریال
شرکتهای خارج از بخش تعاون تا  ۴۰میلیارد ریال
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاون تا  ۲۰میلیارد ریال
اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از بخش تعاون تا  ۱۰میلیارد ریال

#تعاون_برای_جهش_تولید
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمهرایگانروزنامهدراستانبوشهر

رونمایی از کتاب «با کاروان تا ماه من»
کتاب «با کاروان تا ماه من» به قلم آیت اهلل صفایی بوشهری،
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر معرفی و ارائه شد .به گزارش
جامجم به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه بوشهر،این کتاب در برگیرنده  3بخش میباشد که

بخش اول شامل ویژگیهای زیارت اربعین ،اجر و ثواب زیارت
و تاریخ و آثار زیارت اربعین ،بخش دوم شامل مقدمات سفر و
بخش سوم شامل سفرنامه پیاده روی اربعین آیت اهلل صفایی
بوشهری در سال  98میباشد که با قلمی ادبی به رشته تحریر

درآورده است .کتاب «با کاروان تا ماه من» در شمارگان 3500
نسخه ،در قطع رقعی و در  96صفحه به زبان فارسی به همت
انتشارات واالنگار ،ناشر چاپ آثار آیت اهلل صفایی بوشهری به
.چاپ رسیده است

خبر

بانک توسعه تعاون استان ،پیشگام در تحقق عملی «جهش تولید «

تجلیل از خادمان اهل
بیت

در آیینی از تعدادی از مدیران و
مسئوالن شهرستان دشتستان که
در برگزاری باشکوه دهه اول محرم
با هیئت عزاداری خادمان اهل بیت
(ع) شهر برازجان همکاری داشتند با
اهداء لوح سپاس تجلیل و قدردانی
شد.
به گزارش جامجم در این مراسم،
با حضور اعضای سازمان بسیج
مهندسین سپاه جواداالئمه(ع) و
هیات عزاداری خادمین اهل بیت
برازجان ،فرمانده انتظامی شهرستان
دشتستان ،فرمانده سپاه جواداالئمه
(ع)شهرستان دشتستان ،امام جمعه
شهر برازجان ،رئیس سازمان تبلیغات
و تعدادی دیگر از مسئوالن محلی
برگزار شد.

حمایت همه جانبه از تعاونگران

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر ارائه
بسته اعتباری جهش تولید را گامی بلند از سوی این بانک
جهت حمایت عملی از تولید و اشتغال در استان عنوان
کرد.
سید مجتبی حسینی در گفتگو با روزنامه جام جم در
بوشهر با تاکید بر حمایت همه جانبه از تعاونگران برای
تحقق جهش تولید گفت :طی سالیان گذشته بانک
توسعه تعاون با پرداخت تسهیالت مناسب به تعاونیها،
اتحادیهها و اعضای زیر مجموعه آنها تالشهای بسیاری
برای تسهیل و رفع موانع تولیدات داخلی انجام داده است.
وی اضافه کرد :بانک توسعه تعاون در سال جاری نیز
حمایتهای خود را از تولید کنندگان داخلی با هدف تحقق
عملی «جهش تولید « ادامه خواهد داد.
حسینی ،پرداخت تسهیالت به بنگاههای کوچک و
متوسط در بخشهای مختلف اقتصادی را از گامهای
مهم این بانک دولتی در استان بوشهر عنوان کرد و ادامه
داد  :بانک توسعه تعاون در راستای تحقق شعار سال و
دستیابی به جهش حداکثری تولید در بخشهای مختلف
اقتصادی با اولویت حمایت از شرکتهای تعاونی اقدام به
طراحی بسته اعتباری» جهش تولید» نموده تا بتواند در
راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود ،با ارائه تسهیالت

به شرکتهای تعاونی تولیدی و توزیع و تامین سرمایه در
گردش مورد نیاز آنها بابت تامین مواد اولیه و همچنین
کمک به پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار ،گامی در
جهت تحقق عملی جهش تولید بردارد.
این مقام مسئول عنوان کرد :تسهیالت موضوع « بسته
اعتباری جهش تولید « با اولویت حمایت همه جانبه از
شرکتهای تعاونی مورد تصویب هیات مدیره این بانک
قرار گرفته و حداکثر تا سقف 100میلیارد ریال و فرصت
ویژه  4ماهه تنفس در بازپرداخت طراحی گردیده که قابل
پرداخت به بخشهای مختلف تعاون اعم از تولیدی و
خدماتی و نیز اصناف و بنگاههای اقتصادی خارج از بخش
تعاون با اولویت اشتغالزایی در اقتصاد ملی میباشد.
وی اظهار داشت :نرخ این تسهیالت با نگاه حمایتی از
بخش تعاون  15 ،تا حداکثر  16درصد برای تعاون گران و 17
تا حداکثر  18درصد برای سایر فعاالن اقتصادی ،بر اساس
عقد مرابحه پیش بینی شده است که دوره بازپرداخت
آن حداکثر  24ماه شامل  4ماه تنفس خواهد بود.
حسینی در پایان ضمن بیان این نکته که تدوین
راهبردهای هفت گانه ابالغی از سوی مدیر عامل بانک
توسعه تعاون در سال  1399با رویکرد اصلی کمک به
تحقق شعار جهش تولید بوده است افزود  :در این راستا

تالش میشود تا با محوریت قرار دادن شعار سال نسبت
به عملیاتی نمودن کامل برنامههای ابالغی اقدام گردد.

کرونا ،اضطراب اقتصادی بیشتر  ،امنیت مالی کمتر
با شیوع موج دوم کرونا در کشور ،
اضطراب اقتصادی بیشتر و امنیت
مالی کمتر میشود.
این دغدغه در حالی دامنگیر اذهان
عموم مردم شده که خالقیت،
علیرضا بحرانی
ایده پردازی و اقدام عده ای از مردم
مستندساز
همچنان روزنههای امیدی برای
اقتصادی
شکوفایی اقتصادی بخش خصوصی
یا بهتر است بگوییم بخش (مردمی) کسب و کار ایجاد کرده
است .در اغلب کشورهای در حال توسعه ،سیاستهای
ارتقا ی شرکتهای کوچک ،کسب و کارهای نوپا و تازه نفس
یا در حال عبور از شیوه عرضه و بازاریابی سنتی به مدرن،
به منظور کاهش فقر ،ایجاد اشتغال برای قشر فار غ شده
از دورههای مهارت آموزی یا دانشگاه ،تدوین و عملیاتی
میشوند.

پس از آغاز همه گیری بیماری کرونا در کشور ،همگان
تصوری مبنی بر گذرا بودن این پاندومی و بازگشت به دوران
رونق حداقلی و نسبی اقتصادی و اجتماعی داشتیم.
اما حاال با شیوع موج دوم ،همگی برای کسب و کارهای خود
حکم مربی شکست خورده نیمه اول مسابقه فوتبال را
داریم که با چند مدیر سردرگم ناظر بر کار خود ،بازیکنانی که
چند ماه است مبلغ قراردادهای خود را دریافت نکردهاند،
تماشاچیان نگران و زمینی که چمن شادابی ندارد ،قرار
است برای آینده ای میان مدت برنامه ریزی پولی و اعتباری
کنیم.
نکته قابل تامل اخباری است که هرازگاهی از میان
مجموعهای از خبرهای دلهره آور به گوش میخورد ...
نکته در فعالیت موفقیت آمیز و مستمر کارآفرینان یا
فعاالن اقتصادی نهفته که در استانهای مختلف کشور
و حتی روستاها موفق به یافتن بازاری برای محصوالت و

خدمات خود شده اند .درست است که کارآفرینی را به
مجموعه ای از اقدامات خاص ،منحصر به فرد و ریسک
پذیر تعریف میکنند اما فعاالن کسب و کار در استانهای
گوناگون از جمله استان بوشهر با شناسایی و بازارسازی
برای کاالی تولیدی خود و ایجاد رشته اتصال مستحکم از
طریق فضای مجازی بین خود و مشتریان ،ساختار شکنی
قابل توجهی را در بطن این اقتصاد تحریم شده توسط
تصمیمات ظالمانه غرب ،سوءمدیریت داخلی و شیوع
پاندومی و انجام داده اند.
در حوزه کسب و کارهای مدرن امروزه در استان ما
بوشهر با وجود سهل انگاری بخش بانکی و ناهماهنگی
سیاستگذاریهای اقتصادی ،استارتاپهایی سر از بازار
ملی و شهرت علمی و پژوهشی در آوردهاند و البته کسب
و کارهای کالسیک که با تغییراتی در چگونگی تولید و
ارائه خدمات توانسته اند بازاری برون مرزی برای خود

بیابند .به عنوان یک مستندساز
اقتصادی و کارآفرینی ،دریافته ام که
دغدغههاییباعثکاهشسرعت
پیشرفت و درآمدزایی کارآفرینان شده است...
ارز و نرخ آن  ،قانون مالیات و موانع آن برای صنایع و
کارگاههای کوچک  ،موانع مقررات صادرات و واردات برای
صنایع در حال رشد  ،عدم به رسمیت شناختن بسیاری از
مشاغل خانگی و فرآیند پیچیده ثبت ،قانون کار که در زمینه
اجرای تکالیف قانونی هیچ تفاوتی بین بنگاههای بزرگ و
کوچک و نوع خدمات آنها قائل نشده و البته دغدغههای
دیگر که همگی در حوزه تصمیمات استانی و تعامل بهتر
مسئوالنباارگانهایپایتختنشینمیباشد.
یادمان باشد که ایدههای کارآفرینی زمانی میتوانند بر تولید ،
اشتغال و بهره وری عوامل تولید بنگاه و محیط پیرامون اثر
بگذارند که شرایط اجرای آنها فراهم باشد.

گامهای موثر تعمیراتی در منطقه  10عملیات انتقال گاز
منطقه ده عملیات انتقال گاز در حوزه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله
به منظور انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و بهره ور گاز طبیعی از ابتدای امسال
تاکنون گامهای موثری برداشته است.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی ،مدیرمنطقه ده عملیات انتقال
گاز با بیان اینکه اقدامهای مناسبی در راستای پایداری شبکه انتقال گاز
درحوزه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله انجام شده است ،گفت :تعمیر
و نگهداری خطوط لوله از مهمترین فعالیتهای منطقه محسوب
میشود که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از  300کیلومترعملیات
پیگرانی هوشمند وبالغ بر  500کیلومتر پیگرانی تمیزکننده درمحدوده
خط سوم ،چهارم ،پنجم و ششم سراسری به انجام رسیده است.
«حمید خدری» ادامه داد :انجام عملیات اسلیوگذاری (مقاوم سازی) در
بیش از  10نقطه از محدوده خطوط لوله چهارم و هفتم ،تعویض شیرهای

 6اینچ انشعاب شهر برازجان ،رفع نشتی شیر  36اینچ ارتباطی خط لوله
سوم به چهارم ،اجرای ابنیه حفاظتی احداث دیوارحائل محددوده خط
لوله دهم و ششم و همچنین نشت یابی بیش از  2000کیلومتر از خطوط
لوله را میتوان از مهمترین پروژههایی دانست که در راستای صیانت
از محیط زیست و نگهداری خطوط لوله انتقال گاز به انجام رسیده
است .وی انجام عملیات انشعاب گیری گرم (هات تپ) بر روی خط لوله
چهارم سراسری جهت گازرسانی به روستاهای شهرستان الروگراش (از
توابع استان فارس) را از دیگر اقدامات دراین حوزه عنوان کرد و گفت:
اقدامهای انجام شده را میتوان درراستای مسئولیتهای اجتماعی
و پدافند غیر عامل برشمرد که بخش مهمی از توسعه پایدار شبکه
گازرسانی را به همراه دارد.
خدری در ادامه این گفتگو به شیوع ویروس کرونا همزمان با آغاز

یادداشت

برنامههای تعمیراتی اشاره کرد و افزود :تحقق
برنامههای تعمیراتی دراین دوره خاص ،منوط به
اجرای دستورالعملها و پروتکلهای ویژه و مهمی
بود که در راستای سالمت منابع انسانی و تداوم روند
اهداف سازمانی رعایت گردید و خوشبختانه به تجارب
ارزشمندی دست یافتیم.
وی یادآور شد :به لطف خداوند با
کار تیمی و هماهنگی و همدلی
کارکنان بتوانیم به نحو مطلوب در
امر خدماترسانی و تابآوری در
فصل سرد سال گامهای موثرتری
برداریم.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

زندگینامه استاد محمد جواد فخرایی؛

فخر نسل بی تکرار
مورخی بزرگ که دشتستان را به مقصد ابدی ترک کرد

با گفتارهایی از :
علیرضا برازجانی صفحه 4
حسین برازجانی صفحه 4
حیدر عرفان صفحه 4
عباس قاسمی صفحه 4
مهدی ماحوزی صفحه 5
عبدالکریم مشایخی صفحه 5
دکتر عبدالرسول خیر اندیش صفحه 5
سید قاسم یاحسینی صفحه 6

گفتگو:
پای صحبت «سید محمد محمدی»؛
یار دیرین زنده یاد استاد فخرایی؛

فرزند نجیب دشتستان بزرگ

صفحه 6
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در سوگ مردی از جنس بلور

یادداشت

فخر نسل بی تکرار

علیرضا برازجانی
روزنامه نگار

استاد زنده یاد محمد جواد فخرایی به
نسلی تعلق داشت که در میان آنان
انسانهای تاثیرگذار و فرهیخته زیادی
برخاسته و اثر خود را از ابعاد مختلف
برجامعه گذاشتند .شرایط فرهنگی و
اجتماعی خاصی که در دورهای ویژه بر
کشور حاکم بود در این شکلگیری
موثر واقع شد که نتیجه آن پرورش
افراد ممتاز و نسل بیتکراری بود که
زنده یاد فخرایی یکی از آن جمله به
شمار میآید.
بدون تردید سپهر فرهنگی دشتستان
بزرگ پر از ستارگان درخشانی است
که در اعتالی فرهنگ دیار فرزانگان
و عالمان نقش آفرینی برجستهای
داشتهاند .تاریخ نگاری دشتستان
با قلم شیوای مرحوم علیمراد
فراشبندی متولد و با کوشش و تالش
خستگیناپذیر زنده یاد فخرایی به بلوغ
رسید.خدمات ماندگار این دبیر فرزانه
تنها محدود به تبیین و روشنگری درباره
نقش ممتاز و غیرقابل انکار مجاهدان
و مبارزان دشتستانی و برازجانی و در
راس آنها شهید سعید میرزامحمدخان
غضنفرالسلطنه برازجانی در مبارزات
ضداستعماری نیست بلکه به گواه
جلساتی که به اقتضای کار رسانهای و
از نزدیک شاهد آن بودم هرجا که پای
منافع و حقوق مردم دشتستان در
میان بود با بغضی که همیشه در گلو
داشت و با چشمانی اشکبار سخن
سر میداد و لحظهای از بیان مطالبات
مردمان دیارش کوتاه نمی آمد.
معرفی ابعاد شخصیتی و جایگاه
علمی مرحوم فخرایی که بیماری
کرونا خیلی زودتر از آنچه که فکرش را
میکردیم ،حلقه و محفل دوستداران
و جامعه فرهنگی و فرهیخته پرور خطه
دشتستان بزرگ را از وجود ارزشمندش
محروم کرد نیازمند کار گسترده و
پژوهشی همه جانبه است .از آنجایی
که به دلیل پارهای از محدودیتها و
مالحظات ،دسترسی به آرشیو و اسناد
که از مرحوم فخرایی بر جای مانده
است و میتوانست گویای ناگفتههای
زیادی از حیات فرهنگی این رادمرد
باشد تا لحظه انتشار این ویژه نامه
مقدور نشد اما بر حسب وظیفه و به
پاس یک عمر تالش خستگیناپذیر و
نقش آفرینی این زنده یاد با همکاری
و همراهی اساتید ارجمند حوزه تاریخ
و فرهنگ استان بوشهر یادنامهای
هرچند مختصر تقدیم خوانندگان و
مخاطبان همیشگی جام جم میشود.
برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای
بازماندگان آن فقید صبر و سالمتی آرزو
میکنم.
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آشفته گشت رقص قلم پیش پای تو
در سینه مانده راز نوشتن برای تو
درمانده ام  ،به چه نام بگویمت
ای بهترین صفت عشق رد پای تو
حسین برازجانی در سوگ استاد محمد جواد فخرائی
مینگارم ،در رثای مورخی که به گذشته
نویسنده و فعال دیارش عشق میورزید و به آیندهاش
اجتماعی
امیدوار بود .در مصیبت پژوهندهای
قلم میچرخانم که هماره در تکاپو و جستجوی دستیابی
به رد و نشانی از آثار و ابنیهای نهفته در خاک یا کتیبهای
منقوش بر سنگی بود و اگر هم نمییافت کاسه گلینی که
دیارش را به گذشته پیوند میداد او را بس بود .در فقدان
عاشق سینه سوختهای قلم فرسایی میکنم که مجنون
وار برای شناسایی هر چه بیش از پیش دیارش سراز
پا نمیشناخت و وقت و بی وقت  ،زمان و مکان برایش
مفهومی نداشت و هرگاه ندایی از کشف اثری در هر نقطه
از پهن دشت دشتستان به در ازای تاریخ به گوشش
میرسید به طرفه العینی حاضر و گاه نیز همچو فرهاد
تیشه در دست در گورستانهای متروکه وکوه و دشت و

هر جا که گمانی از گمشده اش شیرین بود میرفت.
در اندوه فراق نویسندهای قلم فرسایی میکنم که
برای نیک شناساندن قدمت و دیرینه گی زادگاهش
با بررسیهای موشکافانه و ارزیابیهای نقادانه تاریخ
روزگاران پیشین را مانند گنجینهای در میراث گرانبهای
جاوار ماندهاش کتاب «دشتستان در گذر تاریخ» را پرداخته
و روایتگر رشادتها ،پایمردیها و ازخود گذشتهگیهای
مردان و زنانی است که در راه پاسداری از دریای نیلگون
پارس و مرزهای جاوید ایران ،قفس تن را شکسته و
جان خود را پیشکش ایران اهورایی کردند و در این میان

چون عشق موالنا به شمس،
مراد مرید خود میرزا محمد خان
غضنفرالسطنه برازجانی بود .گرچه تصمیم به نبش قبر
رویداد و مرور گذشته را ندارم ،اما هیچگاه این خاطره تلخ
را فراموش نمیکنم .خاطره تلخ ترکیدن بغضهای مانده
در گلوی استاد که همراه با هق هق گریه و اشکهایی که
چون دانههای مروارید غلتان غلتان از چشمانش روان
و بر محاسن سپیدش سرازیر بود .روزی که به دعوت
اعضای شورای شهر برای نظرخواهی و همفکری البته با
پیش زمینهای از دادخواهی به جانمایی تندیس که کمتر
از  12ساعت از نصب به زیر کشیده شده بود .تندیسی
از مردی سترگ ،سرداری سوار بر اسبش «نر وزنه» که در
گوشه انباری سرگردان بود به اتفاق آن زنده یاد به شورا
رفتیم
و پس از تعریف شمهای از تقوای آن شهید توسط بنده
در نماز جماعت مسجد قلعه آنچنان گریست که جلسه
نشست شورا به مجلس عزا مبدل شد و شورائیان نیز
تحت تاثیر گریههای او و تدین آن سردار بیگانه ستیز به
همراه ما گریستند.

یکی از نسل تاثیر گذار
شادرواناستاد محمد
جواد فخرایی در روز
چهارشنبه  4مرداد
1 3 2 9خو ر شید ی
عباس قاسمی مصادف با  10شوال
1369هجری قمری در
دکترای تاریخ ایران
محله آهنگران شهر
دوره اسالمی
برازجان متولد شد.
پدرش مرحوم حاج احمد فخرایی از
بازاریان معتبر برازجان و مادرش مرحومه
حاجیه عصمت صداقت شعار از بانوان
متدین و مومنه بودند .طایفه آهنگران
اصالتا کاشانی بودند که ابتدا به کازرون
و سپس به روستای بنداروز دشتستان
مهاجرت کردند .این طایفه در ابتدای
دوره قاجار به دعوت مرحوم سالم خان
غضنفری ساکن برازجان شدند.
چهرهها و مشاهیر نامداری همچون دکتر
احمد برازجانی اولین پزشک برازجان،
مرحوم محمد برازجانی اولین وکیل
برازجان ،مرحوم عبدالمحمد برازجانی

اولین مدیرعامل جمعیت هالل احمر
برازجان و مرحوم حاج علی برازجانی
اولین شهردار برازجان از این طایفه
برخاستهاند.
شادروان فخرایی تحصیالت ابتدایی
خود را در دبستان فرخی و آفتاب
سپری کرد و در سال 1348خورشیدی
با اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان فرخی
برازجان فار غالتحصیل شد .سال 50
به خدمت سربازی اعزام شدو  2سال
بعد به استخدام آموزش و پرورش
دشتستان درآمد .سال  54در رشته تاریخ
دانشگاه آذرآبادگان تبریز پذیرفته شد
و سال58موفق به دریافت دانشنامه
لیسانس شد.
وی تا مهر 68در مدارس روستاهای
بخش بوشکان ،شبانکاره و آبپخش به
تدریس اشتغال داشت و پس از آن به
برازجان منتقل شد.
ثمره ازدواج این استاد فرهیخته ادب و
فرهنگ دشتستان با خانم لیال عطارزاده

از فرهنگیان برازجان (دختر مرحوم
محمد کریم عطارزاده از کارمندان اداره
دخانیات برازجان) 2فرزند به نامهای
پژمان و رکساناست .وی در مهر 1383
خورشیدی بازنشسته شد .در همین
زمان اثر فاخر خود را در حوزه تاریخ و
جغرافیای دشتستان به نام «دشتستان
در گذر تاریخ» منتشر و روانه بازار نشر
کرد .این معلم فرزانه در طول حیات پربار
خود فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
قابل مالحظهای داشت .با تالشهای
مستمر و پیگیریهای ایشان بود
که دفتر میراث فرهنگی و جاذبههای
گردشگری دشتستان تاسیس شد.
همکاری مداوم با شهرداری برازجان،
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
دشتستان و صداو سیمای مرکز بوشهر،
حمایت همه جانبه از دانشجویان برای
تهیه پایان نامه از دیگر فعالیتهای این
استاد فرهیخته بود.
تاسیس انجمن تاریخ ،فرهنگ و

یکی از ه ـ ــزار نگار
حیدر عرفان گلی از یک هزارم رفت
از دستم
استاد دانشگاه
چه گویم چه مویم در
کجا هستم
ز داغ درد هجران نیست تسکینی
از این حال نگون بختی دیگر گونم و
بشکستم
در یادم مانده که پنج یا شش ساله
بودم ،به مکتب خانه نشستم .یک
سال پسین هم به آموزشگاه نشانده
شدم (دبستان آفتاب 1323 ،یا .)1324
سالهای آموزشی از دبستان تا
دبیرستان را با نوسانی گذراندم ( تا
 .)1337از آن پس به دانشگاه شیراز
راه یافتم(_  1370تا  .)1340پس از
سپری شدن زمان  3ساله به زادگاه
و خاستگاه گوهربار خاکابه (دشتاب

پارس) بازگشتم .در آموزش و پرورش
شهرستان دشتستان به کارگیری
(استخدام) شدم(  .)1340در پیشه
دبیری و نظامت افتخاری دبیرستان
ُ
با دانش آموزان اخت کردم .آنها که
در روال پرورش کوشا بودند .یکی از
آن ادب دانان گوهرین آقای « محمد
جواد فخرایی » بود .با همه خاطرههای
هشت ساله ( 1340تا  )1348به خوزستان
فرستاده شدم .در پس پنج سال گذران
باز با خانه در کشکول ،به تهران روی
آوردم و باز َ
پاپی ( پیگیر ) فرا آموزشی در
روال دانشخواهی .دوباره خانه بر دوش
به اصفهان و سپس به شیراز روی
آوردم .پس از آن گاه با پافشاری به زادگاه
گرماخیز گوهرزای رسیدم.
در شهر برازجان بسیار از دانش آموزان

گذشته و دوستان کنونی را میدیدم.
از کارکرد پژوهش و نوشتاری بیشتر
پرسش میکردم .آقای محمد جواد
فخرایی ،پژوهشنامه تاریخی خود را
نوشته بود.
یک دفتر از آن به دستم رسید و شاداب
و خرسند شدم .ایشان در جشنها،
جشنوارهها ،نکوداشتها و ...پیوسته
همگام و همیار بود و هر از چند گاهی
دیداری تازه میکردیم .گزارش ناگوار
کوچش ،سخت تکانم داد .در این باره
از نظامی گنجهای کمک گرفتم و در این
سروده ،شوره سری را با دستکاری آوردم
که:
همی گفتم که « فخرایی » دریغا گوی من
باشد
دریغا من شدم آخر دریغا گوی «فخرایی»

خاطره

معرفی

ادب دشتستان
در سال 93با
همکاری تعدادی از
فرهیختگان یکی از فرازهای مهم زندگی
فرهنگی وی است که انجمن مذکور
توانست بیش از 20نکوداشت برای
مفاخر و مشاهیر دشتستان برگزار کند.
همچنین نصب تندیس قهرمان مبارزه
با استعمار شهید میرزا محمد خان
غضنفرالسلطنه برازجانی و نیز برگزاری
کنگره به شهادت سکوت در  28دی
 1396را در کارنامه دارد .افزون بر کتاب
دشتستان در گذر تاریخ2 ،کتاب «تاریخ
عرب قبل از اسالم» و «نهضت و دولت
قرمطیان» در دست تالیف داشت که
متاسفانه با مرگ ایشان انتشار این آثار
هم متوقف شد.
سرانجام این ستاره درخشان سپهر
فرهنگ و چهره ماندگار دشتستان در
نهم شهریور امسال در سن 70سالگی
بدرود حیات گفتند.
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چهارشنبه  30مهر  1399شماره 5785

جواد فخرایی؛ همراهی قدم با قلم
به طور معمول کسانی
که دستی به قلم دارند
بیشتر اهل نشستن
هستند و کمتر
فعالیت بدنی انجام
دکتر عبدالرسول میدهند .اینکه در
خیر اندیش
فاصلههایی از خواندن
مورخ و مدرس و نوشتن قدمی زده
شود و رفع خستگی
دانشگاه
شود یا اینکه اهل
تحقیق ساعاتی را به ورزش بپردازند تا سالمتی
خود را حفظ کنند در اینجا مد نظر نیست .بلکه
منظور آن است که قلم در دست  ،در مقام
نگارش  ،همان کاری را بکند که قدم در طریق
گزارشگریمیکند.کسانیکهچنینکننداندک
هستندبخصوصدر میانپژوهشگرانتاریخ.
اما جواد فخرایی به عنوان دانش آموخته
تاریخ قلم و قدم خود را همراه و هماهنگ
ساخته بود .بدین معنا که همانگونه که به
مطالعه و تحقیق درباره تاریخ دشتستان
میپرداخت به گشت و گذار در آن سامان
یا پیگیری اجتماعی و اداری در مورد آن نیز
اهتمام میورزید .حتی میتوان گفت بیشتر در
همین جنبه صرف وقت و انرژی میکرد .از این
رو هرچند درباره تاریخ برازجان کتاب نوشته
و چاپ کرده است و نیز کارهای چاپ نشده
دارد  ،اما فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در
او نمود و بروز بیشتری داشت تا انعکاس
کارهای پژوهشی .چنانکه سالهای متمادی
را صرف دوندگیهای اداری برای راه اندازی
چند سمینار درباره تاریخ دشتستان کرد .از
جمله آنکه توانست مسئوالن محلی را راضی
به سمیناری با عنوان «دشتستان؛ دیروز،
امروز ،فردا» در سال  ۱۳۸۳بسازد  .سرانجام کار
علمی این سمینار بر عهده بنده قرار گرفت و
او خود عهدهدار امور اجرایی آن شد .میتوان
گفت این اولین بار بود که کاری از این دست
هرچند کوچک اما اصولی برای برازجان انجام

از راست نفر سوم دکتر علی اکبرسرفراز باستان شناس ،چهارم دکتر عبدالرسول

خیراندیش ،پنجم جواد فخرایی ،ششم اکسیر فرماندار وقت دشتستان
آ ثار باستانی چرخاب ،اسفند ۱۳۸۳

میشد.چنانکهخالصهمقاالتیبرای آنتدوین
و چاپ شد و سخنرانیهایی نیز صورت گرفت.
گشودن راه این سمینار و از سر راه برداشتن
موانع آن وقت و انرژی بسیاری از او گرفت و
این جز با سر پر شور و اشتیاق فراوانی که او
داشت میسر نشد چنانکه در عمل یک تنه
کار را پیش میبرد .نمونه دیگر تالش او برای
تجلیل از غضنفرالسلطنه بود .پیشرفت کار تا
این حد شد که بنده را چند نوبت با ماشینی که
فرستاده بودند برای گفتگو با فرماندار وقت به
برازجان کشاند که نتیجهای به دنبال نداشت.
اما از پا ننشست و کار را به بوشهر کشاند که
منتهی به جلسهای در سال  ۱۳۸۸در مرکز
ایرانشناسی و سپس فرمانداری دشتستان
شد اما تصمیمات و قدمهای اولیه در این باره
نیز به نتیجه نهایی نرسید .هر چند این امر به
عنوان یک خواسته اجتماعی توسط دیگران
هم پیگیری میشد اما دوندگی او از برازجان
تا بوشهر و تهران و دیدن نمایندگان مجلس
و فرماندار و امام جمعه را باز هم یک تنه
انجام میداد .عاقبت پیگیریهای او به برپایی
سمیناری با عنوان «تاریخ به روایت سکوت
«منتهی شد .او به طور کلی برای این گونه کارها
انگیزه بسیار داشت .نمونه دیگر آنکه بیش
از  10سال پیگیر ساخت و نصب مجسمهای

برایمیرزامحمدخانغضنفرالسلطنهبرازجانی
بود .برای هر یک از این پیگیریها هم خون
دل بسیار میخورد و هم نامههای متعدد
مینوشت .اکنون این نامهها اگر موجود باشد
خود تاریخی به یادگار مانده از او .برای تجلیل از
مشاهیر دشتستان یا معرفی اهل ادبیات آن
نیز باجمعیاز عالقمندانفعالیت کرد کهبنده
را نیز بار دیگر پیشقدم اجرای این برنامه کرد.
مرحوم جواد فخرایی مدام نیز عالقمندان اعم
از ایرانی و خارجی را در دیدار از آثار تاریخی در شاه
پسر مرد ،سرمشهد  ،بردک سیاه ،چرخاب ،دژ
براجان ،کوه قلعه و پل دالکی همراهی میکرد
 .در مجموع این گونه تالش و تکاپوها خود
به یک ویژگی در جواد فخرایی و یک ویژگی در
موضوعی (منظور تاریخ دشتستان) مربوط
میشد که بدان میپرداخت.
به عنوان یک ویژگی او دیدن آثار باستانی را
برای خود به صورت یک عادت در آورده بود.
مدام به دیدن آثار تاریخی میرفت و گویی
انگیزه خود را تقویت میکرد یا اینکه اندیشه
درباره تاریخ دشتستان را با تجربه و احساس
کردن همراه میساخت .این خود عمقی از
تعلق خاطر و دلبستگی در او ایجاد میکرد که
نتایج آن بیش از یک مطالعه صرف و تحقیق
کتابخانهای بود .واقعیت امر آن است که تاریخ

دشتستان هم دارای این مشکل است که
تحقیقات باستان شناسی درباره آن توسعه
نیافته و تکمیل نشده است .پرسشهای
بسیار درباره آن باقیمانده است و برای محققی
که فقط میتواند به ظاهر این آثار بنگرد راهی
جز استمرار مشاهده برای رسیدن به نوعی از
شهود درونی تنها راه نزدیک شدن به فضای
واقعی گذشته به شمار میآید.
من در اینجا به بررسی آنچه او نوشته است
نمیپردازم و ارزیابی کار قلمی او را به فرصتی
دیگر وا میگذارم و فقط گامهایی که او در
مسیر فعالیتهای اجتماعی و پژوهشی بر
میداشت مورد اشاره قرار داده ام .آن هم
تا جایی که در تماس و همکاری و رایزنی
با اینجانب بوده است  .بدون شک موارد
بسیار دیگری نیز هست که دیگر همراهان او
میتوانند بازگو کنند .از این مختصر نیز بیان
این ویژگی را مد نظر دارم که پویش و پژوهش
را با هم داشت و در واقع با آرمانهای فرهنگی
خود برای زادگاهش زندگی میکرد .آنچه که
میگفت و مینوشت آمیزهای از احساس و
اندیشه و عشق و عالقه بود .او معلمی تاریخ
را با پاسداشت تاریخ گذشته همراه کرده بود و
این را از از سخن به عمل نزدیک میساخت.

از راست دکتر ویلم فلور ،جواد فخرایی و دکتر
عبدالرسولخیراندیشبهمن،۱۳۷۸دژ برازجان

پیر فرهنگ و فضیلت
شادروان محمد جواد فخرایی فرزانه دوستی که دل در گرو تاریخ و فرهنگ دشتستان داشت
دشتستان و شهر برازجان که
پیشینه تاریخی چند هزار ساله دارد
و خاستگاه اولیه امپراتوری بزرگ
جهان (هخامنشینان) بوده است
دکتر عبدالکریم
در سال  1399در سوگ عزیزی عزادار
مشایخی
شد که دل در گرو تاریخ و فرهنگ
آن خاستگاه اولیه تمدن ایران زمین
مدیر بنیاد
داشت .محمد جواد فخرایی همراه
ایران شناسی
شعبه بوشهر
با سروش اتابک زاده دو پژوهشگر
و دشتستان شناسی بودند که در آثار ماندگارشان ،رسالت
تاریخی خود را در معرفی جایگاه سرزمین آفتاب (برازجان)
بخوبی نشان دادند .البته از آنجایی که شادروان «محمد جواد»؛
دبیر تاریخ بود و بنده نیز در سالهای آغازین انقالب اسالمی به
عنوان مدرس تاریخ ،هماهنگ کننده گروههای تاریخ استان را بر
عهده داشتم ،در جلساتی که به مناسبت هماندیشی در زمینه
برنامههای درسی این رشته در بوشهر برگزار میکردیم افتخار آن
را داشتیم که از رهنمودهای این دبیر فرزانه نیز برخوردار شوم.
همین نشستهای اولیه ،زمینه ساز شکل گیری دوستی و
روابط صمیمانهای شد که بیش از سی سال به طول انجامید .در
اینجا الزم میبینم به خاطرهای اشاره نمایم که در یکی از دیدار ما
در برازجان شکل گرفت .در سال  85که دکتر ویلم فلور؛ ایران
شناس هلندی به بوشهر آمده بود ،به پیشنهاد ایشان قرار بر

منبع:بنیادایرانشناسیشعبهبوشهر
مرحوم فخرایی در کنار ویلم فلور در کاخ چرخاب سال 85

این شد که دیداری از کاخهای هخامنشی در برازجان و درودگاه
داشته باشیم .بالفاصله با مرحوم محمد جواد تماس گرفتم
و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم .شادی و شعفی که
این بزرگوار برای مالقات با دکتر فلور نشان داد وصف ناشدنی
است .صبح ساعت  8در معیت جناب دکتر نبی پور به اتفاق
دکتر فلور عازم برازجان شدیم .میعادگاه ما کاخ زمستانی کورش
در چرخاب بود.
مرحوم فخرایی از نیم ساعت قبل در آنجا حضورداشت .با تمام
وجود با چشمانی پر از اشک شوق پذیرای ما شد .در مدت یک
ساعتی که از ته ستونهای کاخ دیدن میکردیم ،مرحوم فخرایی
اطالعات وسیع تاریخی خود درباره کاخ چرخاب را به اطالع
حاضران رسانده و آنچنان با دلبستگی و شوق از جایگاه تاریخی
دشتستان در تاریخ ایران صحبت میکرد که دکتر فلور که به

زبان ایرانی نیز اشراف کامل دارد ،بارها از آن استاد فرزانه تشکر و
قدردانی کرد .بعد از دیدن کاخ چرخاب عازم درودگاه و کاخ بردک
سیاه شدیم .در این منطقه یکی دیگر از آثار باستانی ایران که
به روایت باستان شناس شهیر جناب یغمایی متعلق به دوره
زمامداری داریوش کبیر میباشد و مجسمه ده تنی آنجا داللتی
مستند و تاریخی بر این ادعا دارد ،نگهداری میشود.
شادروان فخرایی در آنجا نیز متکلم وحده بود و اطالعات تاریخی
ارزشمندی به حاضران ارائه نمود .ساعت  13از درودگاه عازم
بوشهر شدیم ،در بین راه دکتر فلور تأسف و اعتراض خودش
بر بیتوجهی میراث فرهنگی کشور که اینگونه آثار جهانی را
به امان خدا رها کرده و هر ساله اینگونه آثار در اثر فرسایش
طبیعی و دخل و تصرف انسانها به نابودی سوق مییابد ابراز
داشتند و در مراجعت به آمریکا مقالهای انتقادی برای جناب
دکتر نبی پور ارسال کردندکه این مقاله توسط ایشان ترجمه و
در نشریات محلی بوشهر به چاپ رسید .ماحصل سخن دکتر
فلور این بود «چرا شما ایرانیان که به پیشینیان و اجداد خود
احترام میگذارید اینگونه آثار باستانی خودتان را غیرمسئوالنه
رها کردهاید؟» در پایان این یادداشت برخود واجب میبینم
که از دوستداران شادروان محمد جواد فخرایی که درتالش
برای چاپ یادنامهای برای آن دوست فرزانهام هستند تشکر
و قدردانی نمایم و برای آن بزرگوار از خداوند سبحان غفران و
آمرزش خواستار شوم.
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یادداشت

تاریخ شناس دقیق النظر

مهدی ماحوزی
ادیب و مدرس
دانشگاه

ما همه از آن اوییم و شیفته دیدار او
به یاد ره رو راه پارسایی شادروان محمد
جواد فخرایی؛ راوی پیکار بی امان دلیران
دشتستانیوتنگستانی
هرکس که دورماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش
خبـر درگذشـت نابهنـگام فرخنـده
دوسـت گرامـی و همشـهری نیـک
سرشـت دشتسـتانی خویـش -زنـده
یـاد محمـد جـواد فخرایـی -براسـتی مرا
سـخت متاثـر و متاسـف سـاخت ،چـه
از سـابقه بیمـاری آن وجـود عزیـز هیـچ
آگاهـی نداشـتم.
افسـوس کـه بحـران بیمـاری جهانـی گیـر
«کرونـا» نـه تنهـا آن وجـود نازنیـن را
همچـون قربانیـان دیگـر نقـاط جهـان
ـــ از مـا گرفـت ،بلکـه سـایر اعضـای
فرهیختـه ایـن خانـدان را نیـز آزرد.
ایـن تاریـخ شـناس دقیـق النظـر ،بـه
گواهـی همـه راسـت روان طریـق
معرفـت (ونـه کژاندیشـان جویـای نـام
ونشـانی) ،مرجعـی مطمئـن بـرای تاریـخ
اسـتان بوشـهر وحـوزه غیـرت خیـز
خلیـج فـارس و حـوادث عبـرت آمـوز
جنـگ بینالملـل اول ودوم ،بویـژه
پیـکار بـی امـان دلیـران دشتسـتانی
وتنگسـتانی ـــ پـس از صـدور حکـم
جهـاد از سـوی مرجـع دینی دشتسـتان
وتنگسـتان شـیخ محمـد حسـین
مجاهـد برازجانـی و نیـز بـه نمایندگـی از
سـوی سـایر مراجـع گرانقـدر بـه شـمار
مـیرود وبویـژه در ایـن دوران حسـاس
از تاریـخ ایـران وحـوزه خلیـج فـارس
فقـدان او ضایعـه ایسـت دردنـاک.
بدیهیسـت ،بـا آن سـیرت پـاک و
فداکاریهـای سـازنده آن جوانمـرد
غیـور در دوران معاصـر دشتسـتان و
تنگسـتان ،مشـمول رحمـت واسـعه
الهـی خواهـد بـود.
خدمـات صادقانـه و ایـن وجود سراسـر
وفـا و صفـا را فرصتـی دیگـر باید:
شرح این هجران واین سوز جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
موالنا
ایـن ضایعـه سـنگین را بـه خـود،
خانـدان صافـی ضمیـر و همـدالن
خـوش عیـار شـهر برازجـان و مـردم
اسـتانهای بوشـهر و فارس تسـلیت
گفتـه ،بقـای عمـر و عـزت همـگان
را از خداونـد سـبحان مسـالت
میکند.
آری بـه تعبییـر مـوالی متقیـان :حوادث
روزگار ،زنـگار زندگـی فرومایـگان را دم
بـه دم بیشـتر و تیـره تـر و آینـه حیـات
آزادگان را همـواره روشـن تـر ودل نوازتر
نشـان میدهـد.
وهلل الحمد.
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اجتماعی

ضمیمهرایگانروزنامهدراستانبوشهر

فخرایی و یک کارنامه درخشان
محمد جواد فخرایی؛ نویسنده و فرهنگی پیشکسوت
شهرستان دشتستان که در نهم شهریور امسال
درگذشت ،تالیف کتاب «دشتستان در گذر تاریخ» و انتشار
صدها مقاله ،یادداشت و مصاحبه درباره فرهنگ و تاریخ

استان بوشهر در رسانه ها و نشریات محلی و سراسری را
در کارنامه دارد.
از مرحوم فخرایی که سابقه همکاری طوالنی با سرپرستی
روزنامه جام جم در استان بوشهر در سالیان اخیر را داشت

مطالبی در قالب یادداشت ،گفتگو و مقاله با عنوان «کاخی که
هرگز ساخته نشد»« ،پل مشیر؛ قطب مستعد گردشگری»،
«روایتی از نبرد دشتستان در جنگ جهانی اول» و «قصه
قهرمان تنگستان» در روزنامه جام جم منتشر شده است.

یادداشت

فخرایی ،عشق غریبی به
برازجانودشتستانداشت

فرزند نجیب دشتستان بزرگ

برای آشنایی با خصوصیات اخالقی ،رفتاری و عالقمندیها
و سالها تالش و زحمات مرحوم فخرایی به دنبال گزینهای
بودم تا سابقه درازی در دوستی و همراهی این دردانه فرهنگ
و تاریخ دشتستان بزرگ داشته باشد .از خیل عظیم و دایره
گسترده و حلقه دوستان ناب جویا شدیم همه نشانی یک نفر
را دادند؛ «سید محمد محمدی» ،همان کسی است که همه او
را یار غار و سنگ صبور و تکیه گاه تنهایی استاد از کودکی تا پای
مرگ معرفی میکنند .با این دوست دیرینه و همیشگی استاد
فقید به گفتگو نشستهایم که در زیر میخوانید:
* دوستی و همراهی شما با استاد محمد جواد فخرایی از کی،
کجا و چگونه آغاز شد؟
در سال  1338در دوران تحصیل در مقطع ابتدایی که آن زمان
از اول تا ششم بود با مرحوم فخرایی آشنا شدم .مدرسه آفتاب
(جای بانک پارسیان کنونی ،چهار راه شریعتی برازجان)جایی
بود که اولین جرقههای آشنایی ما زده شد و این دوستی تا
بیش از 6دهه ادامه داشت.
* با این حساب ،رفاقت دیرینه شما با استاد تنها به مدرسه و
کالس و درس خالصه نمیشود؟
مرحوم فخرایی از همان کودکی شخصی محجوب و آرام
ومودب بودند و چون پدربزرگ و پدرش و عمویش در بازار
مغازه داشتند و پدر من هم در بازار مغازه داشت این دوستی
روز به روز بیشتر میشد تا جایی که اوقات فراغت خودمان
را در محله کمپانی (کوچه آهنگران) با دوستان دیگر به بازی
مشغولبودیم.
* ادامه این دوستی در نوجوانی؟
از سال ششم ابتدایی با  7 ،6نفر دیگر از همکالسیها که
دوستان صمیمی بودیم به مناسبتهای مختلف سفر
تفریحی جور میکردیم و در خیلی از این خاطرات مشترک که
در دوره نوجوانی داشتیم پیش میآمد که با دوچرخه برای یک
شبانه روز به شاهزاده ابراهیم(ع) میرفتیم .در این سفرها یکی
از افراد بسیار متعهد او بود که در کارها و پخت و پز و شست و
شو همکاری الزم را میکرد.
* از ویژگیهای بارز و برجسته رفتاری و حرفهای مرحوم بیشتر
بگویید؟
دیدگاه ایشان واقعا بسیار عالی بود و همیشه بلند نظر و با
منطق رفتار میکرد .از همان اوایل شیفته بحث و گفتگو بود
و چنانچه موضوعی را دقیقا نمیدانست با مراجعه به مآخذ و
منابع جواب پرسشها را پیدا میکرد و به دوستان و دیگران
میگفت .با مراجعه به کتابش (دشتستان در گذر تاریخ) با

توجه به مباحثی که در آن آمده پی به این حقیقت خواهید
برد که همیشه دوست داشت با استدالل صحبت کند و با
نگاهی به ماخذ این کتاب خواهید دید که تا چه اندازه نوشته
و تصاویر که در محتوای کتاب آورده است مستدل و مستند
هستند .تمام مقیاسها و اندازههای پلها و ساختمانهای
تاریخی را شخصا انجام میداد و روزها و هفتهها به اطراف و
اکناف میرفت تا خود دقیقا محاسبه کند و تمام اینهایی که
درکتاب دشتستان در گذر تاریخ آمده ،شخصا اندازهگیری
کرده .بنده هم بعضی اوقات با ایشان در این کارها همراه و
شاهد زحماتشان بودم.
* و اما دشتستان و برازجان ،دیدگاه مرحوم در این خصوص
چه بود؟ ایشان درباره مسائل شهرستان چه مواضعی
داشتند؟
در مورد برازجان و دشتستان تعصب خاصی داشت و برای
همایشهای مختلفی که در مورد دشتستان قرار بود برگزار
شود ،شبانه روز زحمت میکشید به طوری که اگر الزم میدید
به هر یک از مقامات در استان و شهرستان که مربوط بود
مراجعه و با اصرار و خواهش کارها را پیش میبرد .خالصانه
برای پیشرفت شهرش اشک میریخت و بارها خود ناظر
گریههای او به خاطر دشتستان بودم.
* گوشهای از تالشهای مرحوم برای نصب تندیس شهید
غضنفرالسلطنهراتوضیحدهید؟
عالقه خاصی به مرحوم میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه
داشت و این عالقه تا آن حد بود که گاه برای بزرگداشت آن
شهید و بخصوص برای نصب مجسمهاش نامههای زیادی
به مقامات کشوری و استان و شهرستانی مینوشت و اینقدر
این کار را سالیان سال ادامه داد تا اجازه نصب مجسمه را
گرفت .در ساخت مجسمه شهید غضنفر زحمات زیای کشید
یعنی بار اصلی ساخت مجسمه را او به دوش کشید و بعد از
پایان ساخت مجسمه خوشحالی وصفناپذیری به او دست
داده بود و به قولی در پوست خود نمیگنجید.
* سبک متفاوت و اختصاصی وی در کسوت معلمی چگونه
بود؟
وی یکی از دانشجویان فعال در دانشگاه تبریز (آذرآبادگان )
بود و در مدت  4سال با موفقیت به اخذ درجه کارشناس
نایل آمد ودر دبیرستان طالقانی آبپخش و در دبیرستانهای
برازجان به تعلیم دانش آموزان مشغول بود .چنان مهارتی
در تدریس داشت که تمام دانش آموزانش هنوز که هنوز
است با او در ارتباط بودند و به نیکی ازوی یاد میکنند.
* در طول سالیان زیاد دوستی کدام ویژگی وی بیشتر شما را
شیفتهخودش کرد؟
از ویژگیهای او در سالهای متمادی دوستی ،صداقت در
گفتار و ردار و یکرنگ بودن او هر کسی را شیفته اخالقش
میکرد .او همیشه کتابی از نویسندگان بزرگ وبیشتر در زمینه
تاریخی در دست داشت و این عالقه به کتاب و مطالعه باعث
شده بود که کتابخانهای شخصی داشته باشد که حدودا
 3000جلد کتاب نفیس در آن موجود است و اکثر کتابها،
فرهنگنامه و کتب ذی قیمتی در کتابخانه است که ارزش
بسیار زیادی دارند.
* آرمانها و آرزوهای وی چه بود؟
آرزویش ،ترقی شهر برازجان و شهرستان دشتستان بود .تمام
هم و غمش باال بردن سطح فرهنگ جوانان شهرستان و
آبادانی شهرش بود .بیشتر اوقات در این اواخر به مطالعه و
نوشتن مشغول بود و در مورد بعضی از شاعران و نویسندگان
دشتستان در حال تحقیق و تفحص بود که چنانچه عمرش
باقی بود در آینده چند کتاب در دست نگارش داشت.

* از دیگر خصوصیات اخالقی او بگویید؟
وی انسانی بسیار خانواده دوست بود و تمام سعی و تالشش
این بود که خانواده اش در رفاه و آسایش زندگی کنند .اینقدر
دل رحیم بود که تا در جامعه فقر ونامالیمات مدنی را مشاهده
میکرد سعی به کمک کردن به افراد مستحق داشت و بارها
ناظر این جریان بودم که مبلغی که در جیب داشت به افراد
مستحق کمک میکرد .از خصوصیات اخالقی ایشان این بود
که در دوستی بسیار وفادار بود و آنگاه که به دوستی قولی
در انجام کاری یا همکاری در تهیه برنامهای میداد تا پای جان
ایستادگی میکرد وخلف وعده را از کارهای زشت به حساب
م یآورد ،نمونه بارز آن همکاری با یکی از کاندیداهای مجلس
بود که با زحمات شبانه روزی و حساسیت خاصی که نشان
میداد به مشکل قلبی دچار شد .من خیلی باها او بگو مگو
کردم که چرا اینقدر به خودت زحمت و بدخوابی دادهای که به
این مشکل دچار شوی .حرفش به قولی از سند باالتر بود و
ارزش واعتبار زیادی برای حرفش قایل بود.
* لطفا به جنبههایی از شخصیت وی اشاره کنید که کمتر در
بین اذهان عمومی دیده شده است؟
به فرهنگ و تمدن ایرانی افتخار میکرد و همیشه به خود
میبالید که یک دشتستانی و بعد یک ایرانی است بخصوص
در مورد دفاع جنگآوران جنوب در برابر قوای انگلیس چنان
تعصبی به حفظ خاک وطن داشت و در مورد دفاع سرسختانه
مبارزان دشتستانی و تنگستانی صحبت میکرد که فکر
میکردی خود او در آن مبارزات نقش عمدهای داشته است.
حدود  4سال پیش بود که در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران سخنرانی غرایی در مورد مبارزان دشتستان
وتنگستان ودشتی نموده که حاضران را برصندلیهاشان
میخکوب کرده به گونهای که در پایان او را مورد تفقد قرار
دادند .عالقه خاصی به موسیقی اصیل ایرانی داشت و صدها
نوار کاست از خوانندگان اصیل ایران دارد که بسیار از آنها
مواظبتمیکرد.
* راز نگفته او چه بود؟
او دوست داشت که پیکر مبارز دالور جنوب ایران یعنی شهید
غضنفرالسلطنه را از شاه پسر مرد به شهر برازجان منتقل و در
یکی از میادین شهر دفن و بارگاهی بر آن بسازد.
* حرف آخر؟
در مورد مرحوم فخرایی صحبتها زیاد است و به قولی مثنوی
هفتاد من کاغذ میشود ،به هر حال شمهای از کارها واخالق
آن مرحوم را به عرض رساندم امید که مورد قبول واقع گردد.
سال-49سمت راست اسماعیل بهادر  -مرحوم فخرایی و سید محمد محمدی

من با شادوان
محمدجواد فخرایی
(1399ـ )1329از نزدیک
چندان آشنا نبودم.
سیدقاسم فقط در هنگام
سمینارها یا مجالس
یاحسینی
رسمی ادبی ،همدیگر را میدیدیم و از
احوال و کارهای هم خبردار میشدیم.
آخرین باری که ایشان را دیدم و حدود یک
ساعت درباره تاریخ دشتستان و استان
بوشهر با هم حرف زدیم ،چند سال پیش
در سمیناری بود که به مناسبت بزرگداشت
جنگ لرده در برازجان برپا شد و من و آن
زندهیاد هم سخنرانان آن سمینار بودیم.
در این یادداشت کوتاه من به دو موضوع
درباب شادروان فخرایی به اجمال تمام
میپردازم:
 -1شادروان محمدجواد فخرایی قائل به
ً
فرضیه «دشتستان بزرگ» بود و تقریبا تمام
زندگی ،کار و مطالعۀ خود را حول و حوش
دشتستان گذاشت .عشق بلکه تعصب
غریبی به برازجان و دشتستان داشت که
گاه این عالقه را به افراط میرساند ...تنها
کتابی هم که در سال 1383توسط انتشارات
نوید شیراز منتشر کرد« ،دشتستان در گذر
تاریخ» نام داشت .کتابی که ماهیت تئوریک
آن همانا اثبات تاریخی فرضیه «دشتستان
بزرگ» بود .من بارها درباب این موضوع
و نفی این فرضیه ،با آن شادروان بحث
و مجادله کردم ،اما نه او مرا قانع کرد و نه
من توانستم ایشان را قانع کنم ...مرحوم
فخرایی ماموریت عمری خودش را احیاء
تاریخ و مواریث دشتستان قرار داده بود و
قلمی و قدمی در تحقق این امر تالش کرد
ً
و کوشید .مثال به یاد دارم سالها پیش
چطور با جوش و خروش برای برپایی کنگره
شهید غضنفرالسلطنه برازجانی کوشید و
چطور از بیاعتنایی برخی مسؤالن استان
نسبت به شخصیت و مبارزات این قهرمان
دشتستانی مبارزه با استعمار حرص
میخورد و عصبانی بود .به لحاظ فردی
بسیار مهربان،دلسوز ورقیقالقلببود.
خیلی مبادی آداب بود و سخت مهمان
نواز .خدا رحمتش کند که عاشق پاکباخته
دیارشدشتستانبود.
 -2نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم،
کم کاری عجیب شادروان فخرایی در انتشار
آثار و تحقیقاتش میباشد .آن شادروان 70
سال زیست و در این مدت فقط یک کتاب
منتشر کرد .خبر دارم دو کتاب دیگر هم در
باب تاریخ اعراب قبل از اسالم و تاریخ قرامطه
در خلیج فارس نگاشت و علیرغم آن که
حدود  30سال سرگرم نوشتن آن دو کتاب
بود ،هر دو را ناتمام گذاشت و رفت...ای کاش
شادروان فخرایی در چاپ آثار و تحقیقات
خود بیشتر میکوشید و آثار بیشتری
برای مردم و جوانان دشتستان و تاریخ
ایران از خود به یادگار میگذاشت .به مردم
دشتستانوخانوادهمحترمایشانبابتاین
فقدانتأسفبار تسلیتعرضمیکنم.

پای صحبت «سید محمد محمدی»؛ یار دیرین زنده یاد استاد فخرایی

چهارشنبه  30مهر  1399شماره 5785

معارفه شهردار بوشهر
استاندار بوشهر در آیین معرفی شهردار جدید بوشهر گفت :مجموعه
استانداری دخالتی در انتخاب شهرداران بوشهر نداشته است.
به گزارش جامجم عبدالکریم گراوند افزود :وقتی شهری در طول
چهار سال سه شهردار را عوض میکند نتیجهای بهتر از شرایط

کنونی ندارد ،زیرا بدترین آسیب مدیریتی نبود ثبات است که این
شرایط میطلبد اکنون شهرداری با تمام توان کارهای آغاز شده
را پیش ببر د .وی اضافه کرد :بخشی از پروژههایی که مقرر بوده
تا این زمان بهرهبرداری میشد و با تاخیر عجیبی مواجه و مورد

نارضایتی شهروندان است باید هر چه سریعتر ساماندهی شود
که در این مسیر باید همه مجموعه شهرداری همراه و همگام
با شهردار جدید باشند .در این آیین حسین صالحیان به عنوان
شهردار جدیدبوشهر معرفیشد.

اجتماعی
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محمد جواد فخرایی؛ صدای رسای دشتستان
محمد جواد فخرائی
از طایفه بزرگ
برازجان
آهنگران
است.
فامیلهای
نام
حبیب اهلل نگهبان
فخرائی ،فخری و
شاعر و فرهنگی فخرزاد ،همه از نام
پیشکسوت استان جد بزرگ طایفه
بوشهر
«حاج فخرا» گرفته
شده ،گروه دیگری از
نوادگان حاج فخرا نام فامیل «برازجانی » را
برگزیده اند.
تولد محمد جواد در سال  1329همزمان با
تاسیس دبیرستان فرخی در برازجان بوده
است .وی بعدها از همین دبیرستان
دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل در
رشته تاریخ به دانشگاه آذرآبادگان تبریز
رفت .فخرائی که به دشتستان عشق
میورزید ،موضوع تحقیق خود را «تاریخ
محلی دشتستان» انتخاب کرد و به
پژوهش و مطالعه در این زمینه پرداخت.
همین تحقیقات دانشگاهی کنجکاوی و
عالقه او را نسبت به شناخت تاریخ محلی

دشتستان بیشتر کرد و سبب شد تا به
پژوهش ادامه دهد و یافتههای خود را
گردآوری نماید .چندی بعد آنها را در کتابی
به نام «دشتستان در گذر تاریخ» در سال
 1383منتشر کرد.
محمد جواد دلباخته زادگاه خود برازجان
و مردم دشتستان بود و خدمات بزرگان
قومی ،طایفهای ،علمی ،ادبی و سیاسی
این دیار را ارج مینهاد و سعی داشت
تا آنها را بیشتر معرفی کرده و بهتر
بشناساند.
وی در امور اصالحی وآبادانی دشتستان
تعصبی ویژه داشت.سخنرانیهایش با
شور و هیجان همراه بود و شنونده را
تحت تأثیر قرار میداد .فخرائی در زنده
نگهداشتن نام خادمان وطن پرست
دشتستان سعی وافر داشت و در
خصوص نامگذاری خیابانها ،معابر و
میادین ،نام افرادی را پیشنهاد میکرد
که خدمات ارزندهای برای این منطقه
انجام داده بودند؛ از جمله پیشنهادات او
ساختن تندیسهای دو نفر از بزرگمردان
ضد استعمار انگلیس حضرت آیت اهلل

شیخ محمد حسن مجاهد برازجانی و
سردار رشید میرزا محمد خان برازجانی
بود.
دشتستان
«غضنفرالسلطنه»حاکم
و تندیس شهید صادق گنجی رایزن
فرهنگی ایران در پاکستان که در زمان
جنگ ایران و عراق در پاکستان ترور شده
بود این پیشنهاد پذیرفته میشود .پس
از آماده شدن تندیسها دو تندیس
در میادین برازجان نصب میشود و در
نصب تندیس غضنفرالسلطنه تأخیر
و ممانعت به عمل میآید که با تالش
و پیگیری فخرائی و مردم برازجان این
تندیس نیز نصب میشود.
استاد فخرائی در حفظ آثار ملی سعی
بسیار داشت .او جزو گروهی بود که
کاروانسرای مشیر برازجان را که به زندان
تبدیل شده بود جزو آثار ملی به ثبت
رساندند.
آنها برای رسیدن به این هدف ،به
فعالیت پرداختند و سرانجام کوشش
چندین ساله آنها به ثمر نشست و در
دهه هفتاد این کاروانسرا جزو آثار ملی به

یادداشت

ثبت رسید.
بعدی
هدف
گروه ،بازسازی همین کاروانسرا بود .در
این راه رایزنیهای فراوانی صورت گرفت.
اما از آنجا که بین اداره اوقاف و میراث
فرهنگی بر سر مالکیت آن اختالف است
کار بازسازی این اثر تاریخی هنوز به پایان
نرسیده است.
محمد جواد به سبب عالقمندی به آثار
باستانی ،اغلب گردشگران را راهنمائی
میکرد و آثار تاریخی را به آنها نشان
میداد وبا توضیحات آگاهانه خود ،آن آثار
را معرفی میکرد.
عاقبت صدای فخرایی که در واقع از
صداهای رسای مردم دشتستان بود در
بعدازظهر نهم شهریور  1399خاموش و
دشتستان یکی از مدافعان و دوستداران
راستین خود را به علت ابتال به بیماری
کرونا از دست داد .روانش شاد.
چه زیباست به پاس خدمات ارزنده
ایشان .در برازجان حداقل خیابانی به
نام استاد محمد جواد فخرائی نامگذاری
شود.

محبت حیاتبخش دلهاست؛

تاثیر کمبود محبت در امنیت روانی کودکان
انسان تشنه محبت است.
محبت حیاتبخش دلهاست.
هر کسی نقش خودش را
دوست دارد و دلش میخواهد
محبوب دیگران باشد ،احساس
محبوبیت دل را شادمان
عبدالصالحخزائی میکند .کسی که بداند محبوب
کارشناسارشداداره کسی نیست خودش را در این
مشاورهومددکاری جهان پرآشوب تنها و بیکس
معاونتاجتماعی میشمارد ،بدین جهت همیشه
فرماندهیانتظامیبوشهر
پژمرده و افسرده خواهد بود .در
پرتو محبت میتوان احساسات
و عواطف کودک را به خوبی پرورش داد و از او انسانی
شایسته و خالق ساخت .کودکی که از محبت اشباع
شده باشد روانی شاد و دلی با نشاط دارد ،احساس
محرومیت نمیکند تا عکس العمل بد نشان دهد
خویشتن و خوش قول و با اعتماد میباشد او یک
انسان طبیعی است و عقده روانی ندارد .خیرخواه و
انساندوست بار میآید چون طعم شیرین محبت
را چشیده است حاضر است این آب حیات را را به
دیگران ایثار کند او با مردم چنان رفتار میکند که
دیگران با او رفتار نمودهاند.
کودکی که در محیط مهر و محبت پرورش یافته بهتر
میتواند با مشکالت و حوادث سهمگین دوران بلوغ و
تغییرات جسمی و روانی رو برو گردد.
جوانی که در کانون مهر و محبت و مودت پرورش
یافته احساس محرومیت نمیکند تا برای تسکین
خاطر به کانونهای فساد و اعتیادهای خطرناک و

میگساری پناهنده گردند .جوانی که در محیط سرد و
بیعاطفه پرورش یافته و از محبت پدر و مادر محروم
مانده یا درست اشباع نشده است در نفس خویش
احساس حقارت و کمبود و محرومیت میکند و
برای هر گونه اغراض آمادگی دارد منشا بسیاری از
تندخوییها ،بزهکاریها ،خشونتها ،لجبازیها،
بدبینیها ،زورگوئیها ،حساسیتها ،ناامیدیها،
افسردگیها ،گوشهگیریها ،ناسازگاریها ،محرومیت از
محبت میباشد کسی که محبت محروم مانده ممکن
است دست به دزدی و قتل نفس بزند تا از اجتماعی
که او را دوست ندارد انتقام بگیرد حتی ممکن است
خودکشی کند تا از وحشت و تنهایی محبوب نبودن
نجات یابد ،اکثر مجرمین از همین قبیل افراد محروم
و عقدهدار بودهاند بسیاری از کودکان و نوجوانان که
از منزل و شهر و دیارشان فرار کردهاند انگیزه فرار
خویش را کممهری پدر و مادر گفتهاند.

و پژوهشهای بعملآمده بر روی تعداد زیادی از
مجرمین ،نتایج حاکی از این است که نخستین
بزهکاری این افراد در سن 12تا  13سالگی بوده و این
مشکل به نحوی با کمبود محبت در خانواده ارتباط
دارد ،بسیاری از ناراحتیهای روانی از دوران کودکی
سرچشمه میگیرد چیزی که حتی باهوشترین بچهها
را ناراحت میکند مساله چگونگی تغذیه عاطفی
آنهاست.
در این جا الزم میدانم به همه پدران و مادران توصیه
کنم که هیچگاه و در هیچ شرایطی فرزندانتان را از
خودتان دور نکنید زیرا دوری از پدر و مادر و محرومیت
از محبت برای کودکان بسیار سخت و ماللآور است
و چیز دیگری نمیتواند آن را جبران کند .امام صادق
(ع) فرمودند« :خدا بنده اش را بواسطه شدت محبتی
که نسبت به فرزندش دارد مورد مرحمت قرار خواهد
داد».

مهدی جعفری سکاندار
سریال نادر شد

مهدی جعفری ،كارگردان «بیستوسه
نفر» قرار است سریالی با محوریت
دالوریهای شهید نادر مهدوی را
تولید كند.
به گزارش جامجم ،مهدی شفیعی،
تهیهكنندگی این سریال را به عهده
دارد.
او درباره این مجموعه و آخرین
وضعیت آن گفت :تحقیق و پژوهش
این سریال با مراجعه به منابع
مكتوب و همچنین گردآوری اسناد
تصویری از شجاعتهای نادر مهدوی
و یارانش در رویارویی با نیروهای
آمریكایی و همچنین دفاع از حریم
آبی كشور توسط دالورمردان نیروی
دریایی از مدتها پیش آغاز شده و
توسط مریم امینی به انجام رسیده
است.
وی در خصوص نگارش این سریال
افزود :داریوش مختاری كه نویسندگی
سریالهای متعددی را بر عهده
داشته است ،نویسندگی این سریال
را برعهده دارد و امیدوارم همزمان با
پیشرفت متن بتوانیم اقدامات خود
را در راستای تولید این اثر به شكل
موثرتری آغاز كنیم.شفیعی درباره
كارگردانی سریال نیز اظهار كرد :برای
اینكه بتوانیم همزمان با نگارش
به هماهنگیهای الزم در متن و اجرا
برسیم ،مهدی جعفری ،كارگردان فیلم
سینمایی «بیستوسه نفر» كارگردانی
این سریال را به عهده خواهد داشت و
از هماكنون در كنار تیم نگارش است.
بنا بر این گزارش ،این سریال براساس
رویارویی با زیادهخواهیهای آمریكا در
خلیجفارس توسط دالورمردان نیروی
دریایی سپاه و ارتش با محوریت
شهید نادر مهدوی و همرزمانش در
مركز سیمافیلم تولید میشود.
شهید نادر مهدوی ،فرمانده ناوگروه
دریایی ذوالفقار ،وابسته به منطقه
دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بود .وی  ۱۶مهر ۱۳۶۶
در جریان درگیری چندین ساعته با
ناوها و هلیكوپترهای آمریكایی به
شهادت رسید .نادر مهدوی یك فروند
هلیكوپتر سوپركبرای ارتش آمریكا را
سرنگون كرد.
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جام جم از نقش آفرینی بناهای تاریخی در رونق گردشگری شهری بوشهر گزارش میدهد؛

عمارتهای تاریخی در قاب گردشگری جان میگیرد

محمدرضا برازجانی در بافت تاریخی بوشهر کم نیستند
خانهها و بناهای قدیمی که قدمت
خبرنگار جامجم برخی از آنها به بیش از یک قرن
میرسد .بناهایی با معماریهای
منحصربهفرد که روزگاران دور متعلق به افراد صاحب
منصب و بنام بوده است .خانههایی که هم کاشانه
داشتهاند هم نقش کارخانه را برای صاحبانشان بازی
میکردند .خانههایی که این روزها بالاستفاده شدهاند و
جز دیوارهای تخریبشده و اتاقهای تار عنکبوت بسته
و درهای شکسته و گچهای فروریخته چیزی از آنها باقی
نمانده است .اگر در گذشته این خانهها نماد زیبایی
یک محله بودند االن به فضاهای بیدفاع شهری تبدیل
شدهاند .البته این سرنوشت همه خانههای قدیمی و در
اصطالح شهری بافت فرسوده نیست و اکثر آنها به همت
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان بوشهر و افراد خالق و معماران و دانشآموختگان
رشتههای هنر ،با طر حهای مدرن و مطابق با ضوابط
بازسازی شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند.
آنچه از گذشتگان بهجا میماند ارزشمند است و بخشی از
هویت محسوب میشود .بنابراین در حفاظت و حراست
از آنها باید کوشا باشیم .شاید درک و فهم این عبارت برای
برخی سخت و دشوار باشد و با یک جمله «ولکن بابا کی
حوصله داره خونههای قدیمی رو بازسازی کنه!» خودشان
را تبرئه و سهلترین راه یعنی تخریب و نوسازی را انتخاب
کنند .نقطه مقابل این افراد ،هستند کسانی که دلشان
برای حفظ آثار باارزش که میراث گذشتگان است میتپد و
حفاظت از آنها را وظیفه خود میدانند.
* رونق گردشگری شهری

بدون تردید هر قابلیت فرهنگی در یک اثر هنری جلوه گر
میشودو یک بنای تاریخی نمادی فیزیکی برای شناخت
فرهنگ غنی یک اقلیم و شهر محسوب میشود .به
دلیل وجود معماری اصیل بومی ،عمارتها و بناهای
تاریخی متعدد و متنوع در شهر بوشهر ،ما دارای فرهنگی
غنی و منحصر به فرد در خطه جنوب کشور هستیم زیرا
تعامل عمیقی که سازه و کالبد ابنیه تاریخی با محیط
پیرامونی اش برقرار کرده است به وضوح در معماری
اصیل بوشهری دیده میشود و این جلوه گری به شیوه
و سبک خاص معماری بناهای بوشهر باز میگردد .این
بخشی از صحبتهای مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر
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بوشهر است که در گفتگو با خبرنگار جام جم اظهار
میکند .به گفته «فرزانه اسپرغم» ،زمانی که بافت تاریخی
بتواند اصالت خود را حفظ کند و پیامها و ارزشهایی را که
در کالبد و منظر خود دارد چه از نظر اجتماعی و فرهنگی
و چه از نظر تاریخی به مخاطبانش منتقل کند و آنها را
به تامل وادارد و مخاطبان بیشتری جذب کند هدف
راهبردی رونق گردشگری به بار مینشیند.برای تحقق
این موضوع باید ابتدا «تک بناها» را حفظ کنیم در ادامه
گرهها و گذرهای شهری را مورد احیا قرار دهیم که منجر به
داشتن یک محدوده بافت تاریخی پررونق میشود.
* 400عمارت ارزشمند در بافت تاریخی بوشهر
مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر بوشهر با اشاره به این که
ابنیه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی و عناصر معماری بومی
از نگاه طرح تفصیلی شهر بوشهر ارزشمند محسوب
میشوند به جامجم میگوید :حدود  400بنا در محدوده
بافت تاریخی قرار دارد که برابر با معیارهای میراث فرهنگی
به عنوان بناهای تاریخی ارزشمند شناخته میشوند .از
این تعداد برخی بناها در تملک دستگاههای دولتی و
سازمانها و تعدادی دیگر مالکیت شخصی دارند.
* بازسازی و نجات بخشی عمارتهای تاریخی
اسپرغم اضافه میکند :اکثریت این بناها و عمارتها
که در تملک افراد حقیقی یا سازمانها قرار دارند عمدتا
مرمت و بازسازی شدهاند و مورد استفاده قرار گرفته اند.
سایر بناها هم اگرچه ممکن است به صورت حرفهای
مرمت نشده باشند اما مداخالت اصولی از سوی مالک
بنا و با تامین نظر کارشناسان میراث فرهنگی صورت
گرفته است .در حال حاضر تنها  20درصد از آمار اعالم
شده که مربوط به بخش خصوصی هستند متروکه و بال
استفاده باقی ماندهاند .هر چند به دلیل شرایط اقتصادی
اقدام الزم از سوی مالکان انجام نمیشود ولی مالحظات

الزم مثل شناسایی و نجات بخشی این بناها از سوی
میراث فرهنگی صورت میگیرد و گسترش این شناسایی
و اقدامها در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
* تلفیق زندگی با تجارت
مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر بوشهر با بیان کارکرد
عمارتها و بناهای تاریخی بافت بوشهر میافزاید:
عمده کارکرد این بناها مسکونی بوده اما برخی
سازههایی که در گرههای اصلی بافت تاریخی یا در
گذرها و شریانهای شاخص احداث شدهاند افزون بر
نقش مسکونی دارای جایگاه تجاری و محیط کسب
و کارهای مالکان آنها هم محسوب میشوند .بیش
از  90درصد بناها کاربری اصیل مسکونی داشتند.
اسپرغم ادامه میدهد :عمارتهایی مثل عمارت نوذری،
دهدشتی ،گلشن ،طاهری ،طبیب ،رشیدی ،حاج رئیس،
کازرونی ،مبارکی ،علوی ،تجارت خانه مهربان ،تجارتخانه
ایرانی در کنار فضاهای مذهبی شاخص مثل مسجد
آل عصفور ،مسجد جمعه نمونههایی برجسته از هنر
و ذوق و معماری اصیل بومی بوشهر هستند که به
غنا و هویت تاریخی بافت بوشهر اهمیت دوچندانی
بخشیدهاند .وی خاطر نشان میکند :از بناهایی که
به آن اشاره شد آثاری که در تملک میراث فرهنگی
میباشند در طول سالیان گذشته مطابق با ضوابط
موجود ،مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتهاند و سایر
بناها و عمارتها که در تملک دیگر دستگاههاست با
نظارت عالیه میراث فرهنگی بازسازی شدهاند و هرساله
مورد بازبینی و رفع خطر مجدد قرار میگیرند .این در حالی
است که تمام پروژههای موفق مرمتی باید در بازههای
5ساله بعد از مرمت کامل نیز مورد بازبینی مجدد قرار
بگیرد تا در صورت نیاز یا توسط میراث فرهنگی یا توسط
مالکان مرمت و بازسازی شوند .بناهای بازسازی شده با

کاربریهای متناسب و مفید دوباره مورد استفاده قرار
گرفتهاند .همچنین در خصوص بناهایی که مالکیت
خصوصی دارند به صورت پروژههای خردتر و به شکل
مشارکتی در چارچوب قانونی نسبت به رفع خطر اضطراری
و مرمت آنها با همکاری مالک اقدام گردیده است.
* نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد
اسپرغم معتقد است که حفاظت از یک پهنه و بافت
تاریخی بیش از آن که نیازمند بازسازی و مرمت باشد
نیازمند فرهنگ سازی هم در بین جامعه متخصص و هم
جامعه استفاده کننده است و این مهم بیشترین تاثیر
را در حفظ و نگهداری آثار و بافتهای تاریخی دارد .در
این مقوله سازمانهای مردم نهاد ،اساتید ،صاحبنظران،
متخصصان ،دانشجویان معماری و دوستداران معماری
فرهنگی ،بیشترین نقش آفرینی را داشتهاند و اداره کل
میراث فرهنگی استان بوشهر این فعالیتها را مورد
حمایت قرار میدهد.
* ساماندهی گذرهای تاریخی
مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر بوشهر میگوید :یکی از
رویکردهای موثر و موفق میراث فرهنگی بوشهر برای
حفظ بافت تاریخی احیاء گذرها و معبرهای موجود در
بافت تاریخی است که در قالب یک برنامه منظم و جامع
توسط این سازمان و با همکاری شهرداری بندر بوشهر و
دیگر دستگاههای مرتبط تحقق یافته است و از ظرفیت
دیگر دستگاههای اجرایی استان برای ساماندهی و احیاء
هر چه بیشتر این گذرها و معابر استفاده شده و امید
است در آینده شاهد همکاری و مشارکت همه جانبه
بیشتری جهت پاسداشت میراث فرهنگی استانمان
باشیم .در همین راستا فاز اول گذر ارزشمند تاریخی
رشیدی رفیعی به پایان رسیده است و فازهای بعدی در
دست اقدام میراث فرهنگی بوشهر قرار دارد.
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