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در درون هر آدميزاده ای و ديعه ای نادر نهفته است
وديعه ای که توان تاثير گذاری او را متمايز می کند
و اگر از وجود آن باخبر شويم
با چنين اشرافی
می توانيم بر شکل گيری آينده تاثير بگذاريم

رهن

برنامه کمکهای کوچک ( )SGPبه عنواندر روزگاران قديم
بخشی از تسهيالت محيط زيست جهانیمردی بود حکيم،
که هر روز برای نوشتن به کنار دريا می رفت،
( )GEFدر دفتر برنامه عمران سازمانو پيش از شروع به کار در امتداد ساحل قدم می زد.
ملل ( )UNDPاجرا میشود .حفظ محیطروزی از روزها
زیست همراه با مردم و اشتغالزاییهمچنانکه به راه رفتن و نظاره مشغول بود
مبتنی بر توان محیطی از ارکان اصلی ایندر دوردست ها
برنامه است .زمینه چنین اقدامات عملی،کسی را ديد که دست افشان حالتی از سماع داشت
سازماندهی و ایجاد تشکلها ،دسترسیخرسند شد
چون بنده ای را می ديد که شکر صبحگاهان به جای می
به منابع طبیعی و بهرهمندی از اطالعات وآورد
دانش میباشد تا شرایط بهبود اجتماعیبه شتاب راه سوی او گرفت
و اقتصادی و مدیریت بلندمدت و مناسبچون نزديک تر شد
ایجاد گردد.دريافت که مردی جوان است و آنچه می کند رقص و
این برنامه به حمايت و ارائه کمک مالیسماع نيست
بلکه خم می شود ،چيزی از زمين بر می دارد
از جوامع محلی و سازمانهای جامعهو به آرامی به درون آب پرتاب می کند
مدنی میپردازد تا مردم به شناسايی وچون نزديک تر شد پرسيد
ارائه راه حلهای محلی مؤثر بپردازند،ای مرد جوان به چه کاری مشغولی؟
راهحلهایی که با حفظ محيط زيست درمرد جوان ايستاد ،نگاهی کرد و گفت:
سطح محلی به حفظ محيط زيست جهانیستاره های دريايی را دوباره به آب می سپارم
میانجامد.حکيم پرسش خود را درست کرد
چرا ستاره های دريايی را دوباره به آب برمی گردانی؟
چون مد فرونشسته و تابش تند آفتاب
مرگ ستاره های دريايی را در پی دارد
حکيم گفت اما مرد جوان تو ميدانی که در کنار اين ساحل
بلند
صدها هزار ستاره دريايی بيرون از آب افتاده اند
عمل تو دراين ميان چه تاثيری برجای می گذارد؟
مرد جوان که به آرامی گوش فرا داده بود
باز خم شد ،ستاره ای ديگر برداشت
آن را به آب سپرد و گفت
بر حيات اين ستاره تاثير خواهد داشت
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بيشك يكي از عواملي كه بين نسل حاضر و گذشته ارتباط برقرار ميكند ،معماري است.
بازگشت به شيوه ساختماني گذشته ميسر نيست و مسلما چگونگی زندگي گذشتگان جوابگوي
شرايط زندگي امروز نخواهد بود ولي تحقيق و بررسي در اين زمينه الزم و ضروري بنظر
ميرسد ،چرا كه در تجربه ،آگاهي نهفته است .يادگيري از معماري سنتي در تقليد از شكلهاي
گذشته نيست ،بلكه بايد منطق سنتي را آموخت و به كار بست به همين منظور با توجه به نبود
يك مجموعه منسجم دربارهي معماري بومی قشم ،تالش شده است كه به صورت كلي معرفي
شود و از ديدي متفاوت با اندك کتابهای موجود در اين زمينه ،به بررسي و مطالعه بپردازد.
با توجه به اين مطلب كه هر تحقيقي هزينهبر و وقتگير است ،تالش ما بر اين بوده با هزينهي
بسيار ناچيز كه در اختيارمان گذاشتند و وقت كم تمام موارد تاثيرگذار در شكلدهي فضايي را
معرفي كنيم ،به گونهای كه كتاب نظم و انسجام خود را حفظ كند .البته مؤلف ادعا ندارد در
ايجاد اين نظم و ساختار با توجه به زمان محدود چهارماهه كامال موفق بوده است.
در اين اثر كه كاري پژوهشی است تالش شده است ضمن ارائه برخي خصيصهها و ويژگيهاي
معماري جزيره ،مكانهايي كه از نظر برخي كارشناسان و صاحبنظران پنهان مانده است را معرفي
كند و ايشان را به حفظ و مرمت اين بناها كه عمدتًا از گذشتگان به جامانده است ،ترغيب نمايد.
در مجموع كتاب حاضر حاصل مشاهدات بنده و دوستانم است و مسلما بينقص نيست ،لذا از
خوانندگان ،صاحبنظران و انديشمندان گرانقدر تقاضا دارد با انتقادات و تذكر خود ،اينجانب را
در رفع خطاهاي اين كتاب ياري رسانند.
محمد نگهبان

آبان ماه1386

Mohammad.Negahban@Gmail.com

با سپاس از

آقاي سيد محمد هاشم داخته /مدير پروژه
آقاي امين اخالصي /شوراي بندر الفت
آقاي احمد آبادي /شوراي روستاي سرريگ
خانم الله دارايي /مدير برنامه كمك هاي كوچك -تسهيالت محيط زيست جهاني()GEF/SGP
آقاي محمدشريف رنجبر
آقاي عبدالواحد اميني
آقاي ابراهيم نيكخو عكاس
آقاي ناصر شرف /هماهنگ كننده
آقاي عبدالباسط هادي نيا
آقاي صالح عبداهلل صالحي /رئيس شوراي روستاي باسعيدو
آقاي حاجي عيسي شرف /رئيس شوراي روستاي دوستكو
آقای حاجي زكريا نادري
خانم فاطمه مشفقي /انتخاب عكس
خانم فريبا نگهبان
خانم فاطمه دوالبيزاده
و همه عزيزاني كه ما را در اين پژوهش ياري كردند.
|معماریقشم|

6

روش تحقيق

توسعه و تحوالت جزيره به دليل فعاليتهاي اقتصادي تغييراتي را به همراه داشته است به گونهای
كه كمكم معماري سنتي رنگ ميبازد و جاي خود را به معماري جديد ميدهد .عالوه بر آن كمبود
اطالعات اوليه و نبود يك منبع منسجم در اين زمينه ،ضرورت گردآوري و نوشتن اين كتاب را
ايجاب ميكرد .لذا با توجه به اهميت شناساندن دستاوردهاي گذشته و قابليتهاي فرهنگي–
اجتماعي جزيرهنشينان اين كار شروع شد .روند اين تحقيق همانند ديگر تحقيقات با مشخصشدن
موضوع ،ضرورتها و اهداف ما را به جمعآوري اطالعات سوق داد .در اين تحقيق هدف ما كشف
روابط بين متغييرها و نوع آن است به گونهای كه به يك نظريه كلي و ارزيابي همه جانبه منتهي
شود .به عبارتي اگر بخواهيم آن را در قالب طبقهبنديهاي موجود جا دهيم از اين نوع پژوهش به
پژوهش بنيادي ياد ميكنيم.

 /1جمعآوري اطالعات

اطالعات گردآوري شده از حيث منبع ميتوان به دو دسته بخش كرد:
الف /اطالعات كتابخانهاي
براي شروع ابتدا به سراغ كتابخانهها و منابع از قبل كار شده نظير مقاالت ،تحقيقات ،طرحها و
كتابهاي مشابه در ارتباط با موضوع مورد بحث رفته ،تا از تكرار مكررات و دوباره كاركردن پرهيز
شود .براي اين منظور حتي مسافرتی انجام دادم تا با یکی از مولفین مصاحبهای داشته باشم و نظر او
را در این مورد جویا شوم.
ب /اطالعات بدست آمده از بررسي ميداني
در مدت يك ماه در طي دو مرحله ،به فاصله زماني دو هفته ،به تك تك روستاها سر زده و
قريب  2000عكس به همراه مصاحبههايي كه به صورت فيلم ثبت گرديده ،تهيه شد .در بخش
نخست اين مرحله براي ديد دادن و آمادهكردن ذهن افراد با موضوع تحقيق به تكتك روستاها
سرزده و پرسشنامههايي در اختيار دهياريها قرار داده شد و از آنها خواسته شد به سواالت
جواب دهند .بعد از گذشت يك هفته باز به سراغشان رفته و جوياي اطالعات مورد نظر شديم.
در اين قسمت ابتدا اشكال ،بافتها و خانهها را به اجزاء تشكيلدهنده بخش و سپس به صورت
موردي به جمعآوري اطالعات ادامه ميداديم .اگر مسجد را به عنوان نمونه در نظر بگيريم نخست
قسمتهاي گوناگون مسجد را به صورت جزء جزء مشخص كرده و سپس دادهها را جمعآوري
ميكرديم.
براي تكميل اين مرحله مصاحبههايي با تني چند از معماران قديمي به عمل آمد .الزم به توضيح
است به دليل سنتيبودن اجتماعات روستايي جزيره کمتر میتوان به حریم داخلی خانهها راه پیدا
کرد که این مسئله در معماری بومی قشم کامال مشخص است.

 /2تجزيه وتحليل اطالعات

بعد از گردآوري مطالب براي تفسير ،اجزاي تشكيلدهنده فضاها را ،كنار هم چيديم و با ديدي
تركيبي به تفسير مطالب گردآمده پرداختيم چرا كه معتقديم اجزا و عوامل در ارتباط با يكديگر عمل
ميكنند .در پارهاي زمانها هم پرسشهایی پيش ميآمد كه ما را دوباره به محل مورد نظر ميكشاند.
اگر باز هم پاسخ خود را پيدا نميكرديم از معماران قديمي میپرسیدیم.

 /3جمعبندي و ارائه مطالب

بعد از مراحل ذكر شده نتايج را سعي كرديم به صورت منظم و منسجم ارائه كنيم ،به گونهای که از
موضوع تحقيق دور نشويم و به بيراهه نرويم .حال تا چه اندازه موفق بوديم شما قضاوت كنيد.
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موقعيت جغرافيايي

قشم بزرگترين جزيره خليج فارس است كه در دهانه تنگه استراتژيك هرمز بين "55 15َ 38
تا " 56 16 َ52طول شرقي و " 26 32 َ20تا "  27 00 َ00عرض شمالي واقع شده است اين
جزيره از شمال به شهر بندرعباس ،مركز بخش خمير و قسمتي از بندر لنگه محدود ميگردد.
جزاير هرمز ،الرك و هنگام به ترتيب در شمال شرق ،شرق و جنوب اين جزيره قرار دارند.
شهر قشم در منتهياليه شرقي جزيره و روستاي باسعيدو در منتهياليه غربي آن واقع شده است.
نزديكترين فاصله جزيره با ساحل اصلي كشور در دماغه شمالي جزيره ،در محل بندر تاريخي
الفت تا بندر پل در ساحل اصلي كشور حدود  1800متر است .اين جزاير با مساحتي حدود
 1491كيلومتر مربع بزرگترين جزيرهي ايران و خليج فارس است كه در منابع مختلف طول آن
را از قشم تا باسعيدو به خط مستقيم حدود  110كيلومتر تخمين زدهاند .عرض اين جزيره نيز در
قسمتهاي مختلف آن متفاوت است به گونهای كه كمترين عرض مربوط به شهر قشم در حدود
 5كيلومتر و بيشترين عرض جزيره مربوط به فاصلهي بندر الفت تا شيب دراز است كه حدود
 40كيلومتر است.

ويژگيهاي اقليمي جزيره

فصلنخست
هایكليجزيره
ویژگی
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يكي از شاخصترين عوامل در ساختار و نوع معماري هر منطقه كه بدون شك طبيعت ،انسان
و همه اشكال زندگی متاثر از آن بوده ،شرايط اقليمي آن منطقه است .موضوع اقليم و معماري
يكي از موضوعات بسيار جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوايي بر مسكن و كلًا
فضاي زندگي است .معماران از گذشتههاي دور نقش و تأثير اين عوامل را ميدانستهاند و در
ساخت خانهها بدان توجه داشتهاند و بشر با علم به اين ويژگيها به شكلدهي فضايي پرداخته
است .مردم قشم نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
قشم از لحاظ شرايط آب و هوايي داراي اقليميگرم و مرطوب است که مصادیق آن -دما ،بارش،
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باد و تبخیر -در پایین آمده است .به دليل كوتاه و نامحسوسبودن فصلهای پاييز و بهار ،اين
جزيره را از لحاظ تنوع فصلها داراي دو فصل گرم و سرد ميدانند .تابستانهاي نسبتًا طوالني
و زمستانهايي كه در دو ماه از سال (دي ،بهمن) سرما حاكم است .اگر بخواهيم دقيقتر بررسي
كنيم بايد عوامل و عناصر آب و هوايي را از نظر بگذرانيم .از حيث عوامل آب و هوايي يعني
دوري و نزديكي به دريا ،موقعيت رياضي (مطلق) و ...در صفحه قبل به آن اشاره شد .اما به دليل
عناصر آب و هوايي چند مورد كه بيشتر و تأثيرگذارتر در معماري قشم بوده است را انتخاب
كردهایم كه از نظر ميگذرانيم.

دما ،بارش ،باد و تبخير

همان گونه كه قب ًَ
ال هم گفته شد بيشتر ماههاي سال گرم و ميانگين دماي ساالنه در جزيره حدود
 30درجه سانتي گراد است .سردترين ماه سال ژانويه (دي) ،گرمترين ماه سال آگوست (مرداد)
است .از لحاظ بارش نيز اين جزيره ميانگيني در حدود  229ميليمتر را داراست كه بيشتر اين
بارش در فصل سرد سال اتفاق ميافتد .نكته جالب توجه در بارش جزيره ،حالت رگباري بودن
بارش است .يعني ممكن است كل بارش يك سال ،در يك روز اتفاق بيفتد و با خود سيالب
به راه اندازد كه مردم قشم با علم به آن به ساخت فضاها و سكونتگاههاي خود پرداختند .علت
كمي بارندگي در اين جزيره ،حضور توده هوای پر فشار جنب حاره ( )1STHPبر روي منطقه،
در بيشتر ماههاي سال است كه از صعود جلوگيري ميكند .بارش زمانی اتفاق میافتد که هوای
مرطوب و عامل صعود ،هر دو با هم در منطقهای وجود داشته باشند .به عبارت دیگر ،هوای
مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال رود تا بر اثر سرد شدن ،به نقطهی اشباع برسد و در مرحلهی
بعد ،ابر بارش را پدید آورد .دمای نسبتا باال -آفتابی بودن بیشتر روزهای سال -و قرارگرفتن در
نزدیکی دریا تبخیر زیادی را به همراه دارد به طوری که رطوبت نسبي جزيره باالي  65درصد
تخمين زده شده است .باد غالب در جزيره باد جنوب غربي است كه اين باد به همراه نسيم دريا
و خشكي كه در مناطق ساحلي ميوزد تأثير زيادي در ساخت و سازهاي قشم داشته است.

سابقه تاريخي جزيرهي قشم    

با استناد به گزارشهاي كهن تاريخي ،جزيرهي قشم از بيش از ميالد در قلمرو حكومتهاي
چون ايالم ،هخامنشيان ،اشكانيان و ساسانيان بوده است .با اين حال قدمت اين جزيره به لحاظ
سكنيگزيني مردمان به روزگار ماد ميرسد و آثار به جا مانده از آن دوران ،حاكي از آن است
كه جمعيت قابل توجهي در آن ساكن بودند و جزيرهاي آباد بوده است تا اينكه در زمان خليفه
دوم ،مسلمانان به فرماندهي عثمان بن ابي العاص الثتفي قشم را فتح ميكنند( .به اعتقاد مسعودي
در مروج الذهب اين منطقه بدست عمرو عاص فتح گرده است) .بدين ترتيب اسالم وارد اين
جزيره ميشود و رفته رفته قبايل عرب به اين بالد وارد ميگردند به گونهای كه آميزهاي از تمدن
و فرهنگ آريايي اسالمي در آن پديد آمد .خلفای عرب و حاکمان منصوب از سوی آنها تا چند
قرن بر سرزمین ایران و جزیره قشم و خلیج فارس مسلط بودند تا این که با تشکیل حکومت
آل بویه ،حکمرانان ایرانی دوباره به منطقه مسلط گردیدند .حمله مغوالن به ایران و حکومت
ایلخانان ،دریاهای جنوبی ایران و خلیج فارس را نیز فرا گرفت و امیران مغول چندی دراین
منطقه حکومت کردهاند .در اواخر قرن هفتم هجري ،گروهي از ساكنان سواحل جنوبي خاك
1

ايران به سركردگي شخصي بنام توران به قشم وارد شدند و در دشت توريان كه نامش از نام
شخص نامبرده گرفته شده است سكني گزيدند.
در اوايل قرن دهم هجري نخستین طاليهداران استعمار يعني پرتغاليها به فرماندهي آلبوكرك
وارد خليج فارس شدند و به دليل موقعيت جغرافيايي ،اقتصادي ،نظامي و سياسي اين جزيره كه
حكم دروازهاي براي خليج فارس را داشت مورد توجه قرار ميگيرد و اشغال ميشود .بنابراين
پرتغاليها ،اسپانياييها و پس از آن انگليسيها وارد اين سرزمين ميگردند و جزيره حدود
 400سال تحت سیطرهی آنها بود .در دوره صفويه ،زماني كه جزيره در اشغال پرتغاليها بود،
توسط شاه عباس ،سپاهي به فرماندهي امام قليخان پسر اهلل وردي خان حاكم فارس روانه اين
ديار ميگردد تا با كمك ناوگان دريايي انگليسيها كه در آن زمان رقيب پرتغاليها بودند جزاير
جنوبي ايران را آزاد كنند .بدين ترتيب پرتغاليها بيرون رانده ميشوند .با روي كار آمدن دولت
قاجاريه و متعاقب آن شروع استعمار انگليس ،اين جزيره نيز آرامش خود را از دست ميدهد.
دراواخر دورهي پهلوي به دليل موقعيتهای شغلي كه در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس
ايجاد ميگردد و تبليغاتي كه از جانب شيخنشينهای حاشیهی خلیج فارس در جهت جذب
جمعيت صورت ميگيرد عدهي زيادي از مردم به همراه خانوادههايشان راهي اين كشورها
ميشوند .به دنبال اين مهاجرت ،منطق و تجربه موجود در معماري قشم و جنوب ايران را به
عنوان تحفهاي همراه خود به آن كشورها میبرند .در حالي كه مسئولين زيربط نسبت به اين
مسائل بيتوجه بودند ،همان ساكنان قديمي اين نواحي كه هم اكنون به عنوان يك عرب حوزه
جنوبي خيلج فارس شناخته شدهاند با انتقال در و پنجره و ساير نمادهاي موجود در معماري
اين منطقه ،آنها را به اسم اعراب و هويت جديد خود به ثبت ميرسانند .برای مثال ميتوان به
اشكال و نمادهاي موجود بر روي درها و پنجرههايي كه به كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس
منتقل شده و يا در ساخت آنها تقليد صورت گرفته اشاره كرد ،اشكالي برگرفته از فرهنگ
ايراني كه نظير آن را بايد در اعتقادات ايران باستان جستجو كرد .بعد از انقالب در اوايل دهه
هفتاد اين جزيره به عنوان منطقه آزاد تجاري اعالم ميگردد .اين خود باعث دگرگونیهایی
در معماري جزيره قشم گرديده است كه نمونههاي بارز آن را ميتوان در شهر قشم و درگهان
مشاهده كرد.

STHP = Subtropical High Pressure
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چگونگی پراكنش و استقرار روستاهاي قشم    

ف
ع ص
با وام  لدوم
فت مل ثو
روس ردر
تاه چگ
اي نوگ
جزي یپ
ره اركن
قيشم شو

چگونگی پراكنش و ساختار مكاني سكونت گاههاي روستايي قشم به چند عامل بستگي دارد .ساختار
مكاني در واقع نمود عيني عملكرد روندهاي طبيعي اكولوژيك و اجتماعي -اقتصادي است .بر اين
اساس چشمانداز روستاهاي قشم حاصل كنش متقابل نيروها و عوامل محيطي است.
با نگاه به نقشه قشم به آسانی ميتوان فهميد كه بیشتر روستاهاي اين جزيره به صورت موازي
با خط ساحلي شكل گرفتهاند .عوامل مؤثر بر چگونگی پراكنش و استقرار روستاهاي قشم را به
طور كلي ميتوان به دو دسته مستقيم كرد:
 /1عوامل محيط طبيعي
 /2عوامل محيط فرهنگي ،اجتماعي -اقتصادي

غرب جزیره قشم
روستای دوستکو تیر
ماه 86
()E-N1

عوامل طبيعي
الگوي اسكان در مناطق روستايي بيش از هر چيز انعكاس محيط طبيعي است .عوامل طبيعي كه
بر استقرار روستاهاي قشم مؤثر بودهاند را ميتوان به قرار زير دانست:
 چگونگی دسترسي به دريا. اشكال ناهمواري (پستي و بلندي). در برخي روستاها وجود جنگلهاي حرا به عنوان منبع تغذيه دامها. -چگونگی دسترسي به آب آشامیدنی.
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 -3پيوندها و وابستگيهاي خانوادگي و طايفهاي
همان گونه كه قبلًا گفته شد روستاهاي قشم  -به جز روستاهايي كه در دشت توريان قرار
گرفتهاند -به صورت خطي ،موازي خط ساحلي دور تا دور جزيره استقرار يافته اند .به دليل
ارتباطات و مراودات مردم جزيره با ساحل جنوبي ايران ،بيشتر اين روستاها در ساحل شمالي
جزيره شكل گرفتهاند .در دشت توريان وجود آب كافي و نيز خاك مساعد امكان زندگي
كشاورزي را براي افراد فراهم آورده به گونهای كه به تشكيل چند روستا در كنار هم انجاميده
است.
روستاهاي زيادي هم در جزيره وجود دارند كه در طول زمانهاي گذشته ،استقرارشان چندين
بار به داليل گوناگون عوض شده است .گواه این مدعا روستاي دوستكو است .محل اوليه
استقرار اين روستا در داخل ناوديسي است كه شيب ماليمي دارد .بنا به گفته حاجي عيسي
شرف كه از بزرگان روستا هستند و نسبت به ما و گروهمان لطف داشتند :اهالي روستا به داليل
امنيتي و در امان بودن از دست مهاجمان دريايي اين منطقه را انتخاب كرده بودند كه هم نسبت
به ساحل فاصلهاي ندارد و هم حالت پناهمانندي دارد .ايشان اضافه كردند با بهبود اوضاع امنيتي،
ما نخستین خانوادهاي بوديم كه به نزديكي ساحل نقل مكان كرديم .كمكم به دنبال ما بقيه
اهالي نيز از مكان قبلي به محل فعلي كوچ كردند .از صحبتهاي ايشان ميتوان اهميت دريا و
چگونگی دسترسي به آن را در استقرار اين روستا به آسانی دریافت كرد.

حاجي عيسي شرف
در حال توضيح دادن
تیر ماه86
()E-N2

بافت روستاها

بافت عمومي سكونتگاههاي روستايي بيانگر شكل ،فرم و الگوي حاصل از تاثيرگذاري عوامل
گوناگون در عرصه روستا و چگونگی ارتباط و كنش متقابل اين عناصر با يكديگر است.
جالبترين نكته در بافت روستاهاي قشم دو بخشيبودن آنها است به گونهای كه هر روستا
شامل دو بخش ،بافت پراكنده (نخلستان ،مغ) و بافت متراكم روستايي( ،شهر) است .اين دو
بخش آنقدر با هم متفاوتاند كه ما ميتوانيم در يك روستا به لحاظ بافت دو نوع روستا را
مشاهده كنيم .علت اين امر كشاورزي و تاثير بارشهاي رگباري بر آن است.

>
محل قديمي
استقرار روستاي
دوستكو(تیرماه)86
()E-N3

>>
حاجي عيسي شرف
به همراه پسرشان
فاضل شرف در حال
راهنمايي (تیر ماه 86
روستای دوستکو)

بخش نخست

بافت پراكنده (ُمغ)

()E-N4

عوامل محيط فرهنگي ،اجتماعي -اقتصادي
انتخاب محل هر يك از سكونتگاههاي روستايي ،عالوه بر عوامل طبيعي بر اساس عوامل و
انگيزههاي گوناگون ديگري نيز صورت گرفته است كه آنها را در دستهاي خاص قرار دادهايم.
چند مورد از اين عوامل را ميتوان به قرار زير آورد:
 -1وجود راه دريايي و تسهيل راه ارتباط دريايي
 -2امكان دفاع در مقابل مهاجمان
|معماریقشم|
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اين بخش محل زندگي روستائيان در فصل گرم سال است كه به دليل فصل برداشت خرما و
خنك بودن نسبي ،در مواقع گرم سال مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين بخش كه در پايين
دست شيب روستا قرار گرفته است بافت خانههاي روستايي عمومًا با فاصله از هم ساخته شده
و بين آنها باغها و نخلستانها قرار گرفتهاند .از لحاظ فرم ،خانههايي كه در اين بافت ديده
ميشود بدون حياط هستند و معمولًا در وسط باغ يا نخلستان واقع شدهاند .در اين بخش از
بافت روستاها ،مسجدها نيز ديده ميشوند با اين تفاوت كه مانند خانههاي اين بخش بدون
حياط ميباشند .از حيث مصالح ،خانههای كاه گلي ،که کاه بکار رفته عمدتا از کاشت جو به
دست میآمد ،ديوارها با سنگ و گل باال آورده شدهاند و سقف ،چوبي و مسطح است .چوب به
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كار رفته در سقف عمدتًا ،چوب نخل است كه به عنوان حامل اليههاي بااليي عمل ميكند .بر
روي اين چوبها كه به صورت موازي و با فاصلههاي مشخص بر روي ديوارهاي حامل قرار
گرفتهاند ،بسته به نوع اتاق و وضع مالي مالك از حصير بافته شده از برگ1درختان نخل (تَك) و
يا نوع ديگري از حصير ،بافته شده از شاخهي درختان نخل ( ِسبن) استفاده ميشود .بر روي اين
اليه ،اليههايي از گل نرم و كاهگل قرار ميگيرد.
ِ
ِ
در كنار اين اتاقها معموال به صورت موقت اتاقهايي با استفاده از سبن ،بنام سرگ ساخته
ميشود .از نظر شكل به صورت مكعب بوده و در تمام قسمتهاي آن از سقف گرفته تا كف
همه از شاخههاي نخل استفاده شده است
امروزه به دليل خشكساليهاي پي در پي و برخورداري مردم از نعمت برق در بعضي روستاها
اين بخش به صورت خالي از سكنه در آمده و در برخي موارد به دليل گسترس روستا ،به بخش
دوم چسپيده و به صورت دائم جمعيتي را در خود جا داده است .اما در روستاي طبل با وجود
پيشرفتهاي بهدستآمده ما هنوز شاهد جابجايي فصلي جمعيت از اين ناحيه به بافت متراكم و
برعكس هستيم .فرم خانهها در اين بخش از روستاي طبل به صورت چند اتاق به هم چسبيده ،با
دهليزي در وسط برای كاناليزه كردن هوا ميباشد.

خانههاي بافاصله
از هم در بافت
قديميروستای
گوری شهریور86
()M –N1

بخش دوم

بافت متراكم

اين بخش از عنصر بارش متاثر شده است.
همانگونه كه گفته شد بارشهايي كه
مسجدی در بافت
در جزيره قشم اتفاق ميافتد همواره به
قدیمی(مغ) روستای
صورت رگباري بوده و در فصل سرد سال،
گوری (شهریور)86
()M –N3
ما شاهد بيشترين بارش هستيم .ويژگي
بارز بارشهاي رگباري ،به راه انداختن
سيالب است .به همين منظور در فصل
سرد سال مردم از نخلستانها به قسمت
باالدست ،كه سطح شيبداري مشرف به همان بافت پراكنده است نقل مكان ميكردند .با بارشي
كه اتفاق ميافتاد نخلستانها پر از آب ميشدند به گونهای كه ممكن بود آب به داخل خانههاي
گلي و ِسرگها نفوذ كند .عالوه بر اين ،حشرات موذي و خطرناك مانند عقرب ،رتيل و پشه در
فصل سرد به داخل خانهها هجوم ميآوردند .پس به ناچار مردم براي در امان ماندن ،از مغ به
قسمت باالدست ،نقل مكان ميكردند .البته امروزه اين جابجاييها بسيار كاهش يافته و جمعيت
در همين قسمت ماندگار شده است.
از لحاظ بافت باز هم ميتوان بخش متراكم روستا را به بافت جديد و بافت قديم بخشبندي
كرد .در اين بخش خانهها اغلب به صورت متراكم و نزديك به هم بر روي شيبي كه امكان

خانه ای در بافت
مغ روستا ی گوری
(شهریور)86

()M –N2

 1به برگ نخل در گويش محلي پيش گفته ميشود .همينطور:
شاخهي درخت نخل :تَغ ،تَك :حصير بافته شده از پيش
ِسبن( ِسوِند) :حصير بافته شده از تَغ و َكنبار
َكنبار :نوعي طناب كه از زائدههاي درخت نخل بافته ميشود
ِسرگ :اتاقهايي كه با استفاده از سبن(سوند) ميسازند.
|معماریقشم|
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در بافت مغ چاهها تامينكننده آب ساكنين بودند اما در بافت متراكم در اطراف روستا آبانبارها
درست شدند تا آب مورد نياز تامين شود .نكته جالب در بافت متراكم جويهاي آبي است كه
در بين كوچهها در نظر گرفته شده است .اين جويها به نسبت شيب روستا شکلهای گوناگونی
دارند و به صورتهاي مختلف ديده ميشوند .براي مثال در روستاهايي كه شيب زيادي دارند
مسير عبور آب را به صورت كانالي كنده شده در عمق زمين ،در آوردهاند و ما تقربيا در تمام
كوچهها كانالي ميبينيم كه براي آسانکردن رفتوآمد ،بر روي آن تخته سنگي قرار گرفته
است .نمونه بارز آن ،روستاي پي پشت است .اما در روستاهايي كه بر روي شيب ماليمتري
قرار گرفتهاند آبي كه در مواقع بارندگي جريان پيدا ميكند سطح كوچهها را ميشويد .در
پارهاي زمانها اين جويها را به صورت سيماني درست كردهاند .همه اين کارها برای مهار آب
و استفاده از اين عنصر گرانبها انجام میشود .آب روانشده پدیدآمده از بارش ،معموال از راه
همين كانالها به سمت نخلستانها هدايت ميشود.

روستای گوران
نمونهاي از سرگ
كه به گافار معروف
است(تیر ماه)86

جهتهاي اصلي در جزيره

مردم جزيره به جاي استفاده از جهتهاي اصلي جغرافيايي براي خود جهتيابي ویژهای دارند
كه بر پایه جهت قبله صورت ميگيرد و ريشه در اعتقادات مردم دارد .به عبارت دیگر جهتهای
آیینی در این قسمت بر جهتهای جغرافیایی تقدم دارد .خالي از لطف نيست بدانيد نام برخي
از بادها نيز بر گرفته از همين جهتهاست ،مانند بادهای گاهی ،باد سهیلی ،باد کوش که با توجه
به شکل میتوان جهت جغرافیاییای بادها را مشخص کرد .اما جهتهای آیینی عبارتند از :قبله
( ،) Qeblehكوش( ،) kou shگاه ( ،) Gahسهيل ()Sohail

()E-N5

زلزله و تأثير آن برمعماري قشم

حركت تند آب و عبور آن را فراهم ميكند ،واقع شدهاند .خانهها همگي داراي حريم بوده و به
دور خود ديواري دارند .در این خانهها حياط نقش بسيار مهمي از نظر ايمني ،امنيتي و آسایش
اعضاي منزل به عهده دارد .البته کارکردهای دیگر نیز دارد که در قسمتهای بعدی عنوان
خواهد شد.
تراكم بافت قديمي در اين بخش بيشتر از بافت جديد است چرا كه در گذشته كوچهها را
به اندازه عبور افراد و حيواناتي نظير االغ و شتر در نظر ميگرفتند ،ولي با گذشت زمان و
اضافهشدن موتور و ماشين كمكم پهناي كوچهها بيشتر شد .به دليل نبودن سيستم آب لولهكشي
در بیشتر روستاهاي جزيره ،امروزه پهناي كوچهها را بر اساس عبور تانكر آب مشخص ميكنند
(چيزي حدود  6مترَ 12 ،گز) .از حيث مصالح بين بافت مغ و بافت متراكم تفاوتهاي ديده
ميشود .در بافت مغ از همان مصالح اوليه استفاده شده است ،در صورتي كه در بافت متراكم
كمكم به واسطه گسترش ارتباطات ،مصالحي نظير سيمان و گچ عموميت پيدا ميكند و سنگ
جاي خود را به بلوكهاي سيماني و آجر ميدهد .سقف نيز در بخش متراكم به همان صورت
قبلي يعني مسطح باقي مانده با اين تفاوت كه مصالح استفاده شده در آن تغيير كرده است .اگر
چوبي باشد ديگر خبري از چوب درخت نخل نيست و جاي خود را به چندل ،چوبهاي قالبي
و تخته داده است .اين نوع سقفها را هنوز در قسمت قديميتر بافت متراكم ميتوان مشاهده
كرد اما در قسمت جديد وضع به گونهاي ديگر است چرا كه از مصالح به روزتر و محكمتري
مانند تيرآهن و تيرچه بلوك استفاده ميشود.

به دليل قرارگرفتن قشم در محدوده كمربند زلزله زمين ،هرازچندگاهي ما شاهد زلزلههاي بزرگ
و كوچك در اين جزيره هستيم كه تاثير به سزايي بر معماري جزيره داشته است .تأثير زلزله در
شهرسازي و فرم بناها را ميتوان در روستاي كورزين ( )kavarzinمشاهده كرد .اين روستا همانند
ساير روستاهاي قشم داراي بافتي دو قسمتي بوده كه بافت متراكم آن در كنار ساحل شمالي،
نزديك به جنگل حرا و بافت مغ يا پراكنده اين روستا با فاصله از دريا ،در قسمت جنوبي بافت
قبلي و دور از جاده اصلي واقع شده است .در اين روستا به نسبت عوض شدن فصلها فعاليت
اقتصادي افراد نيز تغيير ميكرد به گونهای كه در فصل سرد و باراني سال ،مردم در بافت متراكم
به دامداري و استفاده از درخت حرا برای تغذيه دامهاي خود مشغول بودند .در فصل گرم به
قسمت مغ نقل مكان ميكردند .در آنجا هم به برداشت وعملآوري خرما دست ميزدند .با وقوع
زلزله در آذرماه سال  84كه خرابيهاي زيادي را به بار آورد ،مردم را برآن داشت تا به داليل
گوناگون محل نزديك به جاده را براي روستاي خود انتخاب كنند .اين داليل عبارتند از :پيدايش
وسايل ترابری جديد كه فاصله بين ساحل و روستا را بين ميبرد و حمل و نقل سرشاخههاي
حرا كه غذاي اصلي دامهايشان است را به هر نقطه آسان ميكرد ،دوربودن از جاده اصلي و
بينصيب ماندن از پتانسيلي كه جاده براي پيشرفت هر محل به همراه دارد.
اين جابجايي در حالي صورت ميگيرد كه بنياد مسكن بدون در نظر گرفتن معماري سنتي و
صرفا برای برابري تسهيالت داده شده ،با ايجاد سرپناه براي حادثهديدگان دست به احداث اين
ساختمانها ميزند ،به گونهای كه ديگر خبري از معماري سنتي نيست و خانهها یک شکل و
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يك دست شدهاند.
عالوه بر كورزين به تاثير زلزله بر چگونگی شكلگيري و به وجود آمدن خود شهر قشم نيز
ميتوان اشاره كرد .پس از وقوع زلزلهاي در سالهاي خيلي دور ،در شهر خربس كه آن زمان
شهري آباد و پرجمعيت بوده ،مردم اين منطقه به دلیل فاصله كم محل فعلي شهر قشم با شهر
قديم خربس به اين جا نقل مكان ميكنند .بعد از مدتي استقرار باز هم زلزلهاي ديگر اتفاق
ميافتد و تلفات و خسارتهاي زيادي را به بار ميآورد .از آنجايي كه پس لرزهها براي مدت
طوالني ادامه داشته است جمعيت براي مدتي كپرنشين ميشوند و ديگر تمايلي براي ساخت
خانه نشان نميدهند .در اين راستا برخي خانههاي خود را ،به افرادي كه با فروش سنگهاي به
جامانده در خرابههاي حاصل از زلزله تجارت ميكردند ميفروختند (به دليل نبودن ابزارهاي
امروزي تهيه و جمعآوري سنگ مشكل بوده و در پارهای از موارد حتي آن را به بندرعباس
تجارت ميكردند) .تا اينكه آتشسوزي باز هم امان مردم را میبرد و آنها را مجبور به استقرار
در محل فعلي قشم و در خانههاي سنگ و گلي ميكند.

قرارگيري روستاي پي
پشت برروي شيب
(مرداد ماه )86
()E-N6

شمال

کوش

گاه

شرق

جويهاي آب
درروستاهايي كه
برروي شيب قرار
گرفتهاند

غرب

()E-N7

قبله

سهیل

جنوب

|معماریقشم|

|فصلدوم|عواملموثردرچگونگیپراکنش|...

21

جهتهای آیینی و
جغرافیایی
مهمترين نكته در
بافت روستاهاي قشم،
تطبيق جهت همه
خانهها با جهت قبله
و ساختمان مسجد
است.

معماري آييني

در اين نوع معماري بيشتر بر عناصري تأكيد ميشود كه آرامش را براي انسان به ارمغان بياورد.
معماری قشم را میتوان از از نظر تاریخی به چهار دوره متمایز دستهبندی کرد :دوره نخست،
معماری آیینی است که تبلور آن در غار خربس قابل مشاهده است ،غاری که در واقع معبدی
بوده متعلق به پیروان آیین میترا (خدای ایران باستان) .تاریخ معماری قشم با معماری آیینی آغاز
گشته و با فراز و نشیبهایی تا به امروز ادامه یافته است .دوره دوم ،معماری باستانی است.
نمونه شناختهشده معماری باستانی ،سدها و برکههای مربوط به دورهی ساسانی است .هر چند
که معماری آیینی در دورههای پس از احداث غار نیز تداوم یافت اما احداث غار در دل کوه
وجه تمایزی است از معماری حجمی در روی زمین .دوره سوم ،معماری پس از ورود اسالم به
ایران است .دوره چهارم ،معماری معاصر است که از اوایل دوره پهلوی شروع شده و تا به امروز
ادامه یافته است.
عالوه پرستشگاهها مکانهای دیگری نیز وجود دارند که همان ویژگی را دارند و ما هم به چند
مورد از آنها اشاره میکنیم .مطالب به ترتیب با سیر زمانی آن در ادامه آمده است.

معبد صخرهاي خربس

در جزيرهي قشم مجموعهاي از آثار تاريخي از معماري دورههاي گذشته به صورت پراكنده
به جا مانده است .هر يك از اين آثار با تأثيرپذيري از ويژگيهاي طبيعي -جغرافيايي منطقه و
فرهنگ قومي -بومي مردم و مصالح در دسترس آنان شكل و تناسب هنر معماري ساده را باز
مينمايد .در ساختمان اين آثار مادي فرهنگي ،نيازها و خواستهاي مادي و معنوي مردم جزيره

لسوم يني
فص ريآي
عما
م
معبد باستاني
خربس(تیرماه)86
()E-N9
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در راه تداوم بخشيدن به زندگي تأثير زيادي داشته است .يكي از مهمترين اين آثار ميتوان به
بناي صخرهاي خربس اشاره كرد.
ساختار رازآميز و تودرتوي غارهاي خربس ،قرارگرفتن آن بر بلندي و نيز رو به غروب خورشيد
اين باور را دامن زده كه اينجا در روزگار مادها نيايشگاه مهر و محلي براي ستودن الهه ميترا بوده
است .غارهاي خربس را به لحاظ شكل و ساختار ،با دخمه هاي آذربايجان و كردستان مقايسه
ميكنند.
اين بناي صخرهاي در  15كيلومتري شهر قشم در ارتفاع  20تا  30متري بر تنهي كوهي قرار
دارد .اين غارها از بيرون ساختار ساده و طبيعي خود را هم چنان حفظ كردهاند .از درون با
مجموعه دهليز ،تاالرها و اتاقهاي متعدد به ابعاد  5/5×4متر گواه بر آبادبودن اين جزيره در
دوران كهن است .تاالر و دهليزهايي كه بعد از باالرفتن از راهپلهي كنده شده به آن ميرسيم از 6
روزن نور ميگيرد .در سمت غرب اين معبد قبرستان بزرگي وجود دارد و نشاندهنده اين است
كه در گذشتهاي دور ،در اين ناحيه جمعيت زيادي ساكن بودهاند .بر طبق گفتههاي قديميها
بيشتر اين جمعيت به محل فعلي شهر قشم كوچ كردند.

قبرستان قديميبركه خلف

اين قبرستان در نزديكي روستاي بركه خلف واقع در ساحل جنوبي جزيره به فاصله 20
كيلومتري از شهر قشم بر بلنداي كوهي در غرب روستا قرار گرفته است .روشن است با ديدن
اين مكان سابقهي تاريخي وكهن اين ديار بر همگان اثبات ميگردد .وجود اين مكان به دليل
بايدها و نبايدهايي است كه مردم اين ناحيه در گذشتهاي دور براي خود تعريف كرده بودند.
اين بايدها و نبايدها كه حول "پندار نيك ،گفتار نيك و كردار نيك" در قالب تثليثي كه اخالق
زردتشتي بر آن استوار است شكل گرفته است .ما قصد نداريم وارد مقولهاي ديگر شويم ،اما ذكر
اين نكته را الزم ميدانيم :در آيين باستانی مردم اين ديار به دليل مقدس بودن سه عنصر خاك،
آتش و آب مرده را نميبايست دفن كرد ،سوزاند و يا در آب انداخت ،زيرا بيم آن ميرفت كه
سه عنصر ذكر شده آلوده گردد .پس بنابراين اجساد را بر بلنداي كوهها و بر فراز برجهايي كه
مخصوصا بدين منظور ساخته بودند ،قرار ميدادند تا گوشت و پوست از استخوان جدا شود
سپس استخوانهاي عريان را در اِستودانها ( )Estodanمينهادند و در قبري كه يا ساخته شده بود
و يا در صخرهاي كنده بودند جا ميدادند.
چنين مكانهايي با علم به جهت باد غالب ،فاصله از محل استقرار (به دليل بوي تعفن ،به همين
جهت گمان ميرود اين محل مربوط به كساني كه در خربس زندگي ميكردند ،باشد) و نيز در
معرض تابش بودن در تمامي طول سال مكانيابي و احداث گرديده است كه اين قبرستان نيز از
آن مستثني نيست به گونهای كه استودانها در قسمت جنوبي اين كوه قرار گرفتهاند .در قسمت
شرقي تجمع اِستودانها بيشتر است .از حيث اندازه به ترتيب از طرف شرق به غرب اندازهي
اين اِستودانها كوچكتر ميشود .تعداد تقريبي اين قبور بين  123تا  130استودان است كه بوسيله
دو ديوار بلند و عريض در سمت شرق و غرب و نيز پرتگاههايي در دو سمت جنوب وشمال
محاصره شده است.
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مساجد

با ورود اسالم به ايران ،نخستین بناهايي كه توسط مسلمين در شهرها و روستاهاي فتح
شده ،احداث گرديد مساجد بودند اين بناها معمولًا در نقاط مركزي و مهم و برخي بر روي
پرستشگاهها و معابد بنا گرديده اند ،به عبارتي همان معابد تغيير هويت دادند و به صورت
مسجد در آمدند.
جزيره قشم بر طبق آمارهاي توسط سازمان میراث فرهنگی ،داراي باالترين سرانه مسجد در
ايران ميباشد .پالن بیشتر مساجد قشم به صورت چهار گوش (مربع -مستطيل ) است ،نكتهاي
كه در رابطه با ساختمان مسجد حائز اهميت ميباشد اين است كه ساختمان فيزيكي مسجد
در كليه نقاط جزيره داراي ويژگيهاي مخصوص نظير استقرار در جهت رو به قبله (نه موافق
با جهتهاي اصلي ،آفتاب و يا باد ) قرارگرفتن محراب در سمت قبله به عنوان مركز تقارن
دو طرف شبستان مسجد ،داشتن حياطي كه قبل از رسيدن به شبستان به آن وارد ميشويم .در
جلو شبستان يعني سمت پشت به قبله ،ايوان يا ساباد (رواق) قرار دارد .اين ايوان از لحاظ نور،
حرارت ،تهويه ،ديد و منظر در يك حالت بينابين فضاي داخل و خارج است و غالبًا در فصل
گرم در هنگام بعد از ظهر و غروب آفتاب كه بهترين مكان از لحاظ آسايش فيزيكي است مورد
استفاده قرار ميگيرد.
با ورود به روستاهاي قشم به آسانی ميتوان مساجد را پيدا كرد چرا كه اين مكانها داراي
ويژگيهاي خاص از قبيل ارتفاع زياد ،داشتن مناره ،گنبد و نيز رنگ سفيد و روشن هستند.
شرايط اقليمي را در ساخت مساجد نميتوان تعيين كننده دانست چون عوامل مذهبي اهميت
بيشتري دارند .اين گفته به اين معني نيست كه در ساخت مساجد از هيچ گونه همزيستي ميان
بنا و شرايط اقليمي خبري نيست بلكه به اين منظور است كه به اين عامل كمتر توجه ميشود به
گونهای كه بر روي هيچ يك از مساجد جزيره بادگير برای خنك كردن مسجد مشاهده نميشود
اما در عوض در و پنجرههاي متعدد براي آن تعبيه شده تا امكان جابجايي هوا و شرايط زيست
اقليمي را فراهم سازد .يكي ديگر از نكات جالب توجه در مساجد قشم اين است كه هيچ يك از
اين مكانها به ساختمان ديگري متصل نيست و هر مسجد براي خود حريمي دارد.
در اينجا قسمتهاي مختلف يك مسجد را با هم از نظر ميگذرانيم.
شبستان:
در جهت رو به قبله بنا گرديده كه اندازه آن بسته به جمعيت آن منطقه متفاوت است .پالن
همهی شبستان ها چهار گوش (مربع – مستطیل) است .و در سمت قبلهیا ضلع قبلهی چهار
گوش به وسیله محراب – که در داخل به صورت یک تورفتگی و در بیرون از شبستان به
صورت اتاقکی برجسته نمایان است -تقسیم شده است .دیوارهای داخلی شبستان همهی مساجد
سفید و دارای طاقچههایی است بر روی دیوار سمت قبله معموال قفسههای تعبیه شده است.
سقف در مساجد کوچک معموال صاف ولی در مساجد جامع و بیشتر مساجد بزرگ دارای
گنبد است ،سقف مساجد قدیمی چوبی ولی در مساجد جدید از مصالح جدید و تیرچه بلوک
است .در همهی مساجد کف شبستان با کف حیاط در یک راستاست .فضای شبستان دارای در و
پنجرههای زیاد است.
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ايوان ( ساباد )
گاهًا در سمت چپ و راست و نيز رو به در ورودي (پشت به قبله) براي ايجاد سايه و متعادل
نگهداشتن دما ساخته ميشود.
چاه ،بركه  -آبانبار
هر مسجد براي تأمين آب مورد نياز نمازگزاران خود چاه ،بركه يا آبانبار مخصوص به خود را
دارد كه همگي در داخل مسجد يا نزديك به آن ساخته شدهاند.

<
ایوان (رواق -ساباد)
مسجد جامع رمچاه
(1372زمان
عکسبرداری تیرماه
)86
()E-N10

<<
ایوان مسجد نوساز(بعد
از زلزله آذر )85روستای
تنبان
(تیر ماه)86

مسجد جامع رمچاه
(مرداد ماه)86
()E-N8

()E-N11

<<
وضوخانه مسجد قبا (هلر)
ساخت دههی  60عکس
تیرماه 1386
()E- N13

وضوخانه
در داخل همه مساجد فضايي برای گرفتن وضو در نظر گرفته شده است .اين فضا را معمولًا در
نزديكي ورودي مسجد و آ ن هم كمي پايينتر از آبانبار تعبيه شده در حياط مسجد ،ميسازند تا آب
از شيرها به آسانی جريان پيدا كند .در داخل اين وضوخانهها كانالهايي احداث گرديده است كه
آب استفاده شده توسط نمازگزاران را به بيرون هدايت ميكند .از آن جايي که بيشتر مساجد براي
خود باغچه كوچكي شامل چند نخل دارند اين آب به آنسو هدايت ميشود .سقف بيشتر اين فضاها
مسطح و همسطح كف مسجد است اما در برخي مساجد به صورت گنبدي ديده ميشود.
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<
وضوخانه مسجد
جامع درگهان
سال احداث
()1387 -1381
طبقه دوم این مسجد
در دست
ساختمان است
(عکس تیرماه)86
()E- N12

سر در ورودي مسجد
اين قسمت از مسجد در بين مردم جزيره اهميت خاصي دارد و اغلب يك گنبد كوچك با
تزئينات خاص در باالي آن قرار دارد .ارتفاع سطح مساجد باالتر از ساختمانهاي ديگر است .به
همين دلیل در اين قسمت هميشه پلكاني تعبيه شده است.

>
سر در مسجد جامع
گیاهدان
زمان عکسبرداری
تیر ماه 86

<
سردر مسجد نخل گل

()E- N16

()E- N16

>>
سر در مسجد جامع
رمچاه تیر ماه 86

<<
سر در مسجد جامع
روستای تنبان
ساخت 85
عکسبرداری تیر86

()E –N 14

>
سر در مسجدی
در روستای طبل
زمان احداث اوایل
دههی70زمان
عکسبرداری تیر
ماه 86

<
سر در مسجدی در
روستای کوشه
زمان عکسبرداری
تیر ماه 86

()E- N 15

()E- N17

>>
سر در مسجد جامع
روستای سهیلی
دههی70
عکسبرداری تیر86

<<
سر در مسجد جامع
روستای پی پشت
()E- N17
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مناره
در بیشتر مساجد ،منارهها با فاصله از نمازخانه
اصلي و به صورت تك مناره هستند ،ولي
ناگفته نماند ،مساجد دو منارهاي هم كم نيستند،
به نظر ميآيد تناسبي بين تعداد مناره و اندازه
مساجد وجود دارد به گونهای كه مساجد دو
مناره غالبًا بزرگ هستند .در مساجد اهل تشیع
همه مساجد دو منارهای ،و منارهها نزدیک به
> هم اند امادر مساجد دو منارهایی اهل سنت
مناره مسجد جامع
سرریگ منارههایی با فاصله از هم قرار دارند ،به
( )E –N18جز مسجدی در روستای گیاهدان که دارای
منارههای نزدیک به هم است .از لحاظ شكل و
ابعاد منارهها متفاوتاند .ارتفاع منارهها بسته به
موقعيت و شيب زمين تغيير ميكند به گونهای
كه در نواحي با شيب زياد ارتفاع منارهها كمتر
و در نواحي با شيب كم ،ارتفاع منارهها زياد
است ،بلندترین منارهی ساخته شده در جزیره
قشم ،منارهی مسجد جامع درگهان با ارتفاعی
نزدیک به  40متراست .منارههاي قديميتر به

<
مناره مسجدی در
روستای گربدان
()E –N18

<<
منارهی مسجدجامع
روستای جی جیان
()E –N18

<
مناره مسجدی در
روستای گربدان

>
مناره مسجدی در
روستای گیاهدان

()E –N18

()E –N18

<<
منارهی مسجدجامع
روستای جی جیان

>>
سر در مسجدی
در روستای طبل
زمان احداث اوایل
دههی70زمان
عکسبرداری تیر
ماه 86

()E –N18

()E –N18
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شكل استوانه ديده ميشوند اما استوانهاي كامل نيست به گونهای كه قطر آن تا باال تغيير ميكند
يعني با افزايش ارتفاع اين قطر كمتر ميشود .در هر مرحله كه اين قطر كمتر شود يك حالت
بالكن مانندي با ورودي به دور استوانهايجاد ميگردد .قطر اين استوانه بين  1تا  2متر متغيير
است .غير از اين سبك ،منارههايي به صورت چند ضلعي يا تركيبي از اين دو كه الهام گرفته از
مسجد النبي است زياد ديده ميشود .در داخل اين منارهها پلهاي مارپيچ وجود داردكه در انتهاي
اين پله ها فضايي برای گفتن اذان تعبيه شده است .اين فضا كمي پيش آمده و روي آن گلدسته
زده اند .از حیث مصالح بکار رفته در ساخت این منارهها همه شبیه به هم هستند به جز منارهای
که در روستای دلبری با فایبر گالس قالب گرفته شده و بر روی ساختمان مسجد با پیجهایی
محکم شده است که در نوع خود بینظیر است.

>>
مناره مسجد جامع
رمچاه
>
منارهی مسجد
روستای دلبری که با
فایبر گالس ساخته
شده
است این مناره دارای
اسکلتی فلزی و
فایبرگالس است و
قسمتهای مختلف
و پوشش آن با پیچ و
مهره به آن محکم
شده است .زمان
ساخت این مناره
1384-1383
بوده وآبان ماه 86
عکس گرفته شده
است.
()M-N4

قسمتی که در گذشته در مساجد بوده و در میان مردم به شبستان معروف است
اين قسمت در مساجد قديمي ديده ميشود و در زمستانها مورد استفاده قرار ميگرفته است.
مسجدسازان قديمي اين بخش را پايينتر از سطح زمين قرار ميدادند تا از لحاظ آسايش اقليمي
در زمستانها محل مناسبي براي عبادت نمازگزاران باشد ،اما امروزه ديگر كمتر از اين شبستانها
ِ
انباري مساجد در آمدهاند يا اينكه در
استفاده ميشود به گونهای كه اين شبستانها به صورت
بازسازي و تعمير مساجد آنها را پركردهاند.
آبریزگاه
هر مسجدي براي طهارت نمازگزاران خود آبریزگاهی دارد كه اشكال مختلفي دارند و جدای از
ساختمان مسجد است .از آن جايي كه طهارت مسلمين براي خود احكام خاصي دارد همه اين
قسمت در جهت خالف قبله احداث گرديده است.

>
منارهی مسجدجامع
درگهان که بلندترین
مناره جزیرهی
قشم است .زمان
عکسبرداری تیرماه
86

مكتبخانه (اتاقهاي يادگيري قرآن )
در برخي از مساجد در كنار نمازخانه اتاقهايي درست كردند كه كاربرد آموزشي دارد و در
تابستانها كه مدارس تعطيل است از آنها به عنوان كالس برای يادگيري قرآن استفاده ميكنند.

E-N20
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<
گنبد مسجد قبا
(روستای هلر)زمان
احداث دههی 60
(1406هجری قمری)
زمان عکسبرداری
تیر ماه 86
()E-N22

<<
گنبد مسجد جامع
الفت زمان احداث
دههی60
()E-N22

>
محراب مساجد به
صورت اتاقكي بيرون
زده ديده ميشود.
مسجدجامع روستای
زینبی زمان احداث
دههی 70
()E-N21

>
مسجد اسکله باسعیدو
زمان احداث 1384
عکسبرداری تیر
1386

محراب
محراب در مساجد قشم به صورت اتاقكي
است كه از بدنه مسجد در سمت قبله بيرون
آمده است.

<
گنبد مسجد جامع
روستای رمچاه
زمان احداث دههی
70
زمان عکسبرداری
تیرماه 86

()E-N21

()E-N23

گنبد
بر روي نمازخانه ،وضوخانه و سردر مساجد ديده ميشود .گنبدهايي كه بر روي قسمت
نمازخانه قرار گرفته معموال با پالن دايره روي پالن مربع سوار شدهاند .در برخي موارد روي
نمازخانه چندين گنبد ديده ميشود .در مورد انواع گنبدها در فصل آب و معماري بيشتر توضيح
داده شده است .گنبدهایی که بر روی برخی از مساجد نظیر مسجد الفت و مسجد جامع رمچاه
احداث شده بر پایهی چند گوش گنبد ،پنجرههایی تعبیه شده است که عالوه بر نقش تهویه هوا
برای نوردهی و روشنایی نیز کاربرد دارند.
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<
محراب مسجد برخ
قدیمی تر ین
مسجد جزیره در
روستای کوشه

مسجد جامع روستای
طبل زمان احداث
دههی70
عکسبرداری تیرماه
86

()E-N25

<<
محراب مسجد جامع
روستای رمچاه

()E-N24

()E-N25

در هر روستا مسجدي بزرگتر از ساير مساجد وجود دارد كه محل برگزاري نماز جمعه است
و به مسجد جامع روستا معروف است .معمولًا در بيشتر اين مساجد جداي از نمازخانه اصلي،
نمازخانه كوچكي ساخته شده است كه برای اقامه نماز پنچگانه استفاده ميشود .دليل اين امر
استفاده از فضا به اندازه نياز جمعيتي است.
در بررسي مساجد جزيرهي قشم نكاتي مشاهده ميكنيم كه معماران اين مساجد برای تأمين
آسايش اقليمي به آن توجه داشتهاند .اين نكات عبارتند از:

تفاوتها محراب آن است .محراب مساجد
قشم از سمت رو به قبله از داخل ساختمان
(شبستان) مسجد به صورت اتاقك كوچكي
بيرون آمده است ،اما از داخل ،محراب مساجد
جامع با مساجد ديگر از حيث اندازه متفاوت
است چرا كه در داخل محراب فضايي تعبيه شده كه امام با باالرفتن از آن بتواند به آسانی به همه
جا ديد داشته باشد و به خطابه بپردازد .از ديگر تفاوتهاي مساجد اين جزيره ميتوان به داشتن
ديد و منظر اشاره كرد كه معموال به دليل كوتاهبودن ديوارها و نيز بلندبودن كف حياط مسجد،
نواحي اطراف را به خوبي ميتوان ديد و اشراف داشت .افزايش جمعيت و كمبود فضا برای
گسترش مسجد در بعضي نقاط معماران را به ساخت مساجد دو طبقه سوق داده است.

 -1استفاده از رنگهاي روشن خصوصًا رنگ سفيد براي انعكاس نور ،حرارت آفتاب و كاهش
نفوذ گرما به داخل مسجد برای ايجاد آسايش اقليمي و همزيستي با آن.
 -2كار گذاشتن در و پنجرههاي زياد در اطراف ديوارها به منظور استفاده از كوران دوطرفه
 -3احداث سقفهاي مرتفع برای صعود و جابجايي هواي گرم به باال (حركت كنوكسيوني هوا).
 -4قرار دادن ايوانهاي عريض ،طويل (ساباد) و مرتفع در سمت ورودي نمازخانه اصلي.
 -5ارتفاع سطح دروني مسجد نسبت به ديگر ساختمانها برای استفاده از باد و داشتن ديد و
چشمانداز بيشتر است.
 -6ديوارههاي حياط مساجد يا كم ارتفاع بوده و يا به صورت نرده ساخته شدهاند تا از نظر منظر
و چشمانداز نكتهي فوق را كامل كند.
بين اين مساجد با ساير نقاط ايران از لحاظ شكل و فرم تفاوتهايي ديده ميشود كه يكي از اين

صحن مساجد:
حیاط یا صحن مسجد از مهمترین عناصری است که در مساجد بنا شده است .در گستره ممالک
اسالمی ،چه آنهایی که توسط خلفا و سالطین ساخته شده و چه مساجد محلی که در اوج
سادگی به دست مردم ایجاد میشدند ،ضمن هویت بخشیدن به مسجد ،تجلی وحدت آنها بوده
است .سه عامل نفوذ جهانبینی اسالم ،الگوی مسجد مدینه و سنت استفاده از حیاط مرکزی که
از دیر باز در فرهنگ معماری مردم جزیره وجود داشته ،باعث شده است که استفاده از حیاط
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<
محراب مسجدجامع
درگهان
()E-N25

مرکزی به عنوان یکی از عناصر اصلی در ساخت مسجد مورد استفاده قرار گیرد .در مساجد قشم
پیرامون حیاط ،رواقهایی در یک ،دو ،سه یا چهار جبهه وجود دارد .صحن به عنوان یکی از
عناصر شاخص طراحی مسجد شناخته شده و به عنوان پیش درآمدی برای ورود به شبستان بوده
است .آنچه که باعث تغییری اساسی در کیفیت فضایی حیاط در معماری اسالمیشد اضافهکردن
ایوان به آن بود .ایوان به عنوان فضایی بین داخل و خارج بنا هر دو کیفیت «داخل» و «خارج»
را دارد ،در مقایسه رابطه بین ایوان با فضاهای بسته و باز مسجد ،ایوان ارتباط بصری و فضایی
نزدیکتری با فضای باز (حیاط) مییابد و به عنوان جزئی از حیاط معنای خود را از آن میگیرد.
به عبارت دیگر ،این فضای باز حیاط است که به سوی فضاهای بسته تداوم و گسترش یافته و
به داخل آنها نفوذ کرده است.

مسجد عمر فاروق در
بندر الفت نقشه از
گروهی از دانشجویان
دانشکده هنر های
زیبای تهران با اندکی
تغییرات به سبب
اضافه شدن مناره

تزئينات مساجد   

در اسالم بر خالف ساير آيين ها ،كشيدن تمثال و يا هر گونه شكل مادي را نهي شده و نيز
تقليد كردن از كار خداوند را جايز نميداند .بدين لحاظ تصوير هر شي كه صورت مادي در
طبيعت داشته باشد درست نميداند به خصوص نماي انسان كه احتمال پرستش وي مانند زمان
بتپرستي بوده است .بدين جهت مسلمين سعي كردند شكلها و مضاميني به كار ببرند كه
استفاده از آنها نهي مستقيم در اسالم نشده باشد .ميتوان اين شكلها را در سه زمينه ،شكلهاي
انتزاعي ،شكلهاي هندسي و خطاطي بخشبندي نمود .شكلهاي انتزاعي كه در تزئين مساجد
قشم به كار رفته ،عمدتًا الهام گرفته از طبيعت ميباشد كه تقريبًا در همه مساجد قشم همانند
يكديگر است ،اين شكلها در گچبريها و قالبها به فراواني ديده ميشود .اساسًا گياهان هستند
كه به صورت نمادين و ساده شامل برگ ،گل و شاخه با حاشيههايي از اشكال هندسي در
تزئينات مساجد استفاده ميشوند .اشكال هندسي به كار رفته در مساجد نيز اشكال معنيداري
هستند كه براي نشاندادن مفاهيمي نظير يگانگي پروردگار ،عروج كاربرد دارند .از هنر خطاطي
و كاشيكاري نيز در مساجد عمدتًا براي نوشتن آيات قرآن ،اذكار و نيز اسامي بزرگان استفاده
شده است.
محراب در معماري داخلي مساجد از اهميت زيادي برخوردار است به گونهای كه در زيباسازي
آن گچبريها و قالببنديهاي زيادي استفاده شده است .اين گچبريها تركيبي از همان اشكال
هندسي و طبيعي است .در برخي مساجد از مقرنسبنديهايي استفاده شده كه زيبايي محراب را
دو چندان كرده است .پس از محراب به سرستونها ميرسيم كه معمولًا از نوع قالب سرستونها
ميتوان فهميد كار بناي مسجد مربوط به كدام معمار بوده است .در داخل مسجد بر روي
ديوارهها قفسههاي متعددي با درهاي چوبي يا آلومينيومي تعبيه شده است كه جای نگهداري
قرآن و كتابهاي مذهبي است.

مسجد عمر فاروق در
بندر الفت
()E-N
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>
نمونه از خطوط
استفاده شده در
مساجد جزیره قشم

<
<<
گچبري وسفيدكاري
مساجد
()E-N27

<
نمونهاي از مشبك
سازي كه در مسجد
بند حاجي علي به
كار رفته است زمان
احداث بنا دههی 60
تاریخ عکسبرداری
مرداد 86
()E-N28

گچ و هنر گچبري              

به دليل نزديكي جزيره به بندر خمير استفاده از گچ به مرور زمان در قشم فراگير ميشود .از گچ
براي اندودكردن ديوارها و آراستن سطوح داخلي ساختمانها استفاده ميشود .با ويژگيهايي
كه گچ دارد ،هنر گچبري در طرحهاي بسيار بديع و روحنواز زينت بخش مساجد قشم گرديده
است به گونهای كه استفاده از قابسازيهايي با نقوش گل و گياه زيباييهاي دلانگيزي به فضاي
داخلي مسجد داده است.
گچبري در جزيره به دو صورت انجام ميگيرد :در روش نخست به صورت پيش ساخته و قالب
گرفته شده است كه به طرق مختلف به محل مورد نظر چسپانده ميشود .با قرارگرفتن اين قطعات در
كنار يكديگر زيبايي شگرفي حاصل ميشود .در اين روش قطعات پيش ساخته به شكل گل و برگ،
ساقه ،پيچكها ،ترنجها وغيره براي قالببنديها مورد استفاده قرار ميگيرد .قالب كار ،توگود و به
شكل مادگي از جنس پالستيك ساخته ميشود .اما در ادامه كنفگذاري در تمام قالب انجام ميگيرد،
سپس ماده دوغابه گچ درون قالب ريخته ميشود .بالفاصله شيشه ضخيم در سطح دوغابه گچ و قالب
فشرده ميشود تا سطح دوغابه گچ پشت كار صاف گردد.پس از خودگيري گچ ،با پيچشدادن بر
قالب قطعات پيش ساخته گچ از درون آن خارج شده و گچبري پيش ساخته در اشكال گوناگون به
وجود ميآيد .نصب قطعات گچي پيشساخته ،پس از مشخص شدن محل نصب ،محل نصب قطعات

>
>>
سر ستون ها ونمونه
از خطوط استفاده
شده در مساجد
جزیره قشم
()E-N 26
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بامداد بر سطح گچكاري نشانه ميشود .سطح زير كار كامال گردگيري شده ،توسط قلممويي چسپ
مخصوص بر پشت قطعات گچ پيش ساخته كشيده ميشود و سپس درمحل مشخص شده نصب
ميگردد .درگذشته براي چسباندن نيز از گچ استفاده ميكردند .در روش دوم به صورت درجاسازي
است كه استادكار پس از اندودكردن ديوار و كشيدن نقش مورد نظر بر روي آن با قلمزدن طرح خود
را در ميآورد .اين نوع گچبري داراي ارزش فراوان هنري است كه ما در محراب و باالي آن براي
نوشتن آيات در برخي مساجد شاهد آن هستيم.
در زير سقف تمام مساجد به صورت خطي موازي با سقف از اشكال كنگره مانندي استفاده شده
كه دور تا دور فضاي داخلي مسجد را فرا گرفته است و اين زيبايي خاصي درمساجد بوجود
آورده است.

درها و پنجره ها  

درها و پنجرهاي هر مسجد از حيث فرم و جنس همانند يكديگرند ،اگرچه در بعضي مساجد در
ورودي مسجد را كمي بزرگتر ميسازند .جنس در و پنجرهها عمومًا چوبي است اما از درهاي
فلزي هم استفاده ميشود .بيشتر درهاي چوبي مساجد دولنگهاي بانقش و نگارهايي ساده كه
روي آنها حك شده است نمايان هستند .برخي از اين درها كتيبههايي بر روي خود دارندكه
عمدتا آيات قرآن است.
پنجرهها از لحاظ شكل طولي بوده به گونهای كه از وسط به صورت افقي نصف شده ،داراي
چهار لنگه هستند :دولنگه در باال و دو لنگه در پايين ،كه فقط از داخل باز ميشوند و براي ثابت
ماندن ،در زمانهایی كه پنجرهها باز باشند زائدهاي در آن ايجاد گرديده كه مانع از بسته شدن
ميگردد.

مصالح استفاده شده در مساجد                  

در گفتگويي كه با يكي از مسجدسازان جزيره داشتيم ايشان عنوان كردند كه از حيث مصالح
بين ساختمان مساجد و ساختمانهاي معمولي تفاوتهايي است .ساختمان مساجد را با سنگ
و سيمان ميسازند(در گذشته از ساروج استفاده ميكردهاند) در صورتي كه ساختمان خانههاي
معمولي از سنگ و گل ساخته ميشود .در بناي مساجد سعي بر اين است كه از محكمترين
مصالح استفاده شود به همين جهت ديوارها را قطور ميسازند.
ايشان در مورد استفاده از سنگ عنوان داشتند :از آنجايي كه خلل و فرج بين سنگها همانند
درزهاي بين آجرها منظم نيست استحكام خاصي به بنا ميدهد سطح ديوارهاي داخلي را هم
براي زيبايي و هم براي خنك نگهداشتن فضا ،با گچ اندود ميكنند .سقف مساجد بيشتر چوبي
است اما براي نماي بيروني مساجد از گچ و خاك سنگ كه داراي رنگ روشني هستند استفاده
شده است .در قديم استفاده از ساروج مرسوم بوده كه براي استحكام ابنيههايي نظير مساجد
و آبانبارها از آن استفاده ميشد .كمكم با پيدا شدن نيازهاي جديد و بنا به ضرورت استفاده
از سيمان متداول گرديد .از آنجايي كه براي ساختن و عملآوردن ساروج زمان زيادي صرف
ميشد به مرور زمان استفاده از آن كم و كمتر شد تا اينكه كاملًا كنار گذاشته شده است و سيمان
و بتن جاي آن را گرفته است .در ساخت منارهها عالوه بر مصالح ياد شده و متداول از فلز نيز
استفاده ميشود.

نمونهاي از چرخهاي
آسيابي كه براي
درست كردن ساروج
استفاده ميشد

>
>>
نمونههایی از درهای
بکار رفته در مساجد
قشم

()E-N30

()E-N29
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ساروج
اين مالت را در مناطق مختلف با تركيبات متفاوت و به روشهاي متفاوت عمل ميآوردند.
در کل اين مالت از گرد آهك خالص به اندازه 40درصد ،خاكستر به اندازه  20درصد ،ماسه
بادي به اندازه 40درصد و مقداري فضوالت حيواني يا در برخي مناطق از پشم و موي حيوانات
استفاده ميشد كه موجب پيوند واستحكام مواد ديگر و نيز مانع تركخوردگي مالت بعد از
خشك شدن ميگرديد.

<
معماری داخلی
مسجد جامع روستاي
رمچاه

چگونگی ساختن و عملآوردن مالت
چگونگی ساختن مالت از جايي به جاي ديگر در قشم متفاوت است به گونهای كه در برخي
مناطق ابتدا مواد را با آسيابهايي كه هنوز هم آثاري از آنها باقي مانده است و توسط چهار پا
به حركت درميآمد ،كامال نرم و سپس با هم مخلوط ميكردند .پس از آن آب به مخلوط اضافه
ميشد .اين مخلوط  48ساعت به حال خود رها ميشد ،پس از اين مدت ،مالت را با چوب

<<
مقرنس كاري در
محراب مسجد جامع
رمچاه

<
در مسجد جامع
رمچاه ،نمونهاي از
درهاي ساخته شده
در هند

>
نمونهاي از
كاشيكاري ها مسجد
برخ

()E-N33

()E-N31

<<
مسجد جامع رمچاه

>
>>
مسجد برخ
()E-N31

<
<<
مسجد قبا هلر
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دست يا پا ورز ميدادند .در قديم براي اينكه بهتر ورز داده شود صاحب كار در مالت چند سكه
پرتاب ميكرد تا كارگران براي يافتن آن ،مالت را پنجه بزنند و آن را به طور كامل ورز دهند.

مسجد برخ قديمي ترين مسجد جزيره قشم

به اعتقاد برخي از مورخين اين مسجد بر روي آتشكدهاي بنا نهاده شده است .در زماني كه ما به
اين مسجد رفته بوديم مسجد در دست تعمير و سنگهاي به كاررفته با مالت ساروج و گچ در
آن نمايان بود .مسجد در جلو َدرِ ورودي داراي ايواني است .تاريخ ساخت مسجد طبق نوشتهي
كاشيكاري شده در مسجد و کتابهای موجود كه همگي به لوحهاي چوبي كه به تهران منتقل
شده استناد ميكنند ،به سال  244هجري قمري ميرسد كه در دورههاي بعد به داليل مختلف

تعمير گرديده است .در كنار اين مسجد در سالهاي اخير منارهاي ساخته اند .به همان شیوهای
كه در باال گفته شد.

مساجد بين راهي

با توجه به اعتقادات مذهبي مردم جزيره ساخت مسجد در بين آنها به صورت ارزش در آمده
است ،به همين منظور خيرين زيادي به اين كار همت گماشتهاند .گذشته از اينكه در داخل
روستا ما مساجد زياد و زيبايي ميبينيم در جاده و بر سر هر سه راهي ،ما شاهد مساجد كوچكي
هستيم كه به صورت چهار ديواريي مشبك با محرابي كه به صورت اتاقك كوچكي از آن بيرون
زده ،نمايان است .در كنار اين قسمت هميشه بركه و توالتي ديده ميشود كه برای وضو و

<
زيارتگاه شاه شهيد
زمان احداث
دههی 70تاریخ
عکسبرداری مرداد86
()E-N35

<
زيارتگاه گوران زمان
عکسبرداری تیر
ماه 86
()E-N36

>
>>
نمونهاي از مساجد
بين راهي

<<
داالن ورودی
زیارتگاه گوران
()E-N37

(E-N34

طهارت مسافرين ساخته شده است .اين بناها نشاندهنده ارزش و اهميت فريضه نماز در بين
مردم جزيره است .مصالح به كار رفته در اين گونه مساجد عمدتا گچ و بلوكهاي سيماني است.

زيارتگاه ها و قدمگاه ها  

به طور پراكنده در تمام قسمتهاي جزيره زيارتگاهها و قدمگاههاي زيادي ديده ميشود كه
برخي آرامگاه عابدي زاهد ،پير ،عالم يا سيد و يا زني پارسا و پرهيزگار است و برخي ديگر
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قدمگاه قديسين نظير خذر (خضر) و الياس
است .معروفترين اين اماكن مقدس ،زيارتگاه
شاه شهيد است كه بر سر تپهاي در خربس در
حدود  10كيلومتري قشم واقع گرديده است.
اين مكان كنار غارهاي خربس با چشماندازي
زيبا بر بلندي كوه در كنار ساحل پذيراي افراد
زيادي است .از لحاظ ساختمان در ابتدا چهار
ديواري از سنگ و گل بوده كه در دهههاي
اخير گسترش پيدا كرده است و تأسيساتي
نظير آشپزخانه ،ايوان و اتاقهاي استراحت

>
زيارتگاهي در
الفت كهنه زمان
عکسبرداری تیر
ماه 86
()E-N38

>
زيارتگاهي در الفت
سيدان
معروف به سيدحسن
پسر سيد منصور
زمان عکسبرداری
تیر ماه 86

<
نمونهاي از گچكاري
موجود در زيارتگاه
شيخ برخ
()E-N40

وسيله قبور محاصره شدهاند .معمولًا اين آرامگاهها به صورت اتاقي كه بر باالي خود گنبدي دارد
ساخته شده است .در داخل هم از همان گچبريهايي كه در مساجد ديده ميشود استفاده شده
است اما از لحاظ مصالح اگر بناها مرمت شدهاند از مصالح جديد نظير سيمان و اگر به همان
نحو گذشته باقي ماندهاند استفاده از ساروج در آنها كاملًا مشهود است .يكي از زيارتگاههايي كه
در داخل شهر قشم وجود دارد زيارتگاه سيد مظفر است كه قبلًا به همان صورت زيارتگاههاي
گذشته يعني يك چهار ديواري با گنبدي بر روي آن بوده كه در سالهاي اخير باز سازي و
توسعه پيدا كرده است به گونهای كه از ساير زيارتگاهها متمايز است .يكي ديگر از زيارتگاههاي
موجود در جزیرهی قشم زيارتگاهي در بندر گوران است كه داراي گنبدي تقريبًا مخروطي سفيد
رنگ است و ايوان موجود بر در ورودي به صورت داالنی در آمدکه در وسط این داالن نیم
طاقی قرار گرفته است.
بررسي وضعيت معماري زيارتگاه هاي موجود دردشت توريان
از لحاظ فرم تمام زيارتگاههايي كه در اين منطقه وجود دارند شبيه به هم هستند همگي داراي
چهار ديوارياند ،كه بر روي آن گنبدي قرار گرفته است .سبك معماري به كار رفته در اين بناها
مربوط به دوره ايلخاني است .معماري داخلي اين بناها نيز با مقرنسبندي هاي گچي جلوه ي
زيبايي به اين بناها داده است .از لحاظ مصالح نيز برتري با ساروج و سنگ وگچ است .نكته
جالبي كه در رابطه با اين اماكن ميشود گفت اين است كه با ديدن آنها گنبد سلطانيه در ذهن
تداعي ميشود.

()E-N39

گورستان ها  

زائران و مسافران ،سكوي نمازخانه ،آبانبار و سرويسهاي بهداشتي در آن ايجاد شده است.
اتاقهايي كه در اين زيارتگاه ايجاد شده با علم به اينكه در مناطق ساحلي باد غالب از سمت
دريا مي وزد داراي پنچره هاي مشبك رو به دريا هستند تا با وارد شدن باد به اين اتاقها هوا به
گردش در آيد و محيط خنكي براي زائران فراهم آورد .از لحاظ مصالح چون تازه ساخت است
با بناهاي جديد همخواني دارد ولي از لحاظ فرم بر باالي اين زيارتگاه اخيرًاَ گنبد مخروطي سبز
رنگي وجود دارد كه حلبي و به سبكي متفاوت با اين محدوده ساخته شده است.
زيارتگاهها در بيشتر مواقع در قبرستانها واقع شدند نظير زيارتگاه شيخ برخ و سيد مظفر كه به
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هر گاه بخواهيم تاريخ يك قوم را مطالعه كنيم و برگي از آن را ورق بزنيم بيشك بايد
گوشه چشمي به گورستانهاي آنجا داشته باشيم .جزيره به دليل پيشينه تاريخي خود داراي
قبرستانهاي زيادي است كه بيشتر آنها شبيه به هم هستند .وجود سنگهاي حجاري شده ،ما را
بر آن داشت كه قبرستانها را هر چند كوتاه مورد بررسي قرار دهيم.
گورستانها در روستاهاي كوچك ،در نزديكي روستا ،اما در روستاهاي بزرگ به دليل گسترش
روستا حتي در داخل روستا نيز ديده ميشوند .معمولًا در اطراف گورستانها ديواري كم ارتفاع
كشيده اند .در نزديكي در ورودي اتاقي برای غسل و نگهداري ملزومات قبرستان درست
كردهاند.
جالبترين نكته در قبرستانها ،سنگ قبر است كه ميتوان آنها را به دو دسته بخش كرد :سنگ
قبرهاي حجاري شده و سنگ قبر بدون نوشته .در مورد سنگ قبرهاي حجاري شده اين را
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<
و القبر باب و كل
ناس داخله

>
زيارتگاه شيخ برخ
واقع در قبرستان
روستاي كوشه و کنار
مسجد برخ قدیمی
ترین مسجد قشم
زمان عکسبرداری
تیرماه 86
()E-N41

<
الموت كاس و كلي
ناس شارب

>>
>
معماري
داخلي زيارتگاه
شيخ برخ زمان
عکسبرداری تیرماه
86

<
گورستان توريان
به همان خط و
همان سبك روستاي
كوشه اشعاري در
مدح حضرت محمد
(ص) و آيه ي
كل شي ها لك اال
وجهه

()E-N42

بايد عنوان كرد كه بر روي اين سنگها اصولًا از نوشتههايي به خطوط مختلف كه شامل آيات
قرآن كريم ،اشعار ،نام بزرگان دين و نام خود شخص كه با اشكال هندسي و اسالمي تزئين
شده ،استفاده شده است .اما در مورد سنگ قبرهاي عادي مهمترين نكتهاين است كه از بلند
يا كوتاهبودن سنگ سمت سر يا پاي مرده در قبر ميتوان جنسيت آن را فهميد .براي خانمها
قسمت پا و براي آقايان قسمت سر بلندتر است .تفاوت ديگر اين قبرستانها با ساير گورستانها
در اين است كه سنگ قبرها در بيشترگورستانهاي قشم عمودي كار گذاشته شدهاند تا افقي.
گذشته از قبور مسلمين در چند نقطه از جزيره ما شاهد قبر يا قبرستان بيگانگاني هستيم كه
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نمونههايي از سنگ
قبور قبرستان
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زماني درجزيره ساكن بودند .از جمله اين قبرستانها ،گورستان فرنگيها در روستاي باسعيدو
است كه پالن آن به صورت يك مربع  30× 30متراست و قبور سي و سه نفره انگليسي را
در خود جاي داده است .در داخل اين قبرستان نمادي به شكل ستون وجود دارد كه گويي
سنگنبشهاي بر روي آن بوده با گذشت زمان يا از بين رفته و يا دزديده شده است .قبور به
صورت دو مستطيل تراسبندي شده با گچ و سنگ پوشيده شدهاند .دور تا دور اين قبرستان
ديواري با گچ و سنگ ساختهاند كه دو در ورودي در سمت جنوب و شمال آن وجود دارد .در
ساخت نماد عالوه بر گچ از سيمان نيز استفاده شده است .اين قبرستان كه يكي از قبرستانهاي
اختصاصي موجود در جزيره است در روستاي باسعيدو و در منتهي اليه غربي جزيره واقع شده
است .به جز اين قبرستان ،قبرستان ديگري در جنوب خور كولغان قشم قرار دارد كه به قبرستان
گور فرنگي معروف است و مدفن سوداگران انگليسي و پرتغالي ساكن جزيره است .جسد ويليام
بافين دريانورد و كاشف معروف به همراه دو سرباز انگليسي كه در سال  1031ه  .ق در جنگي
كه ميان سپاه امام قلي خان و پرتغاليها به فرماندهي روي فريرا در گرفت كشته شدند در اين
محل دفن است و به همين مناسبت به گور فرنگي معروف شده است.
گذشته از سنگ قبرهاي اسالمي و قبور بيگانگان سنگ قبري مربوط به هفدهم ژانويه 1591
ميالدي متعلق به آنتونيو كوريا (پرتغالي ) به وزن حدود يك تن و نيم و ابعاد  3×1متر
كندهكاريهايي به صورت حروف التين و نيز عالمت دزدان دريايي ميباشد كه هم اكنون در
محل ورودي هتل بين المللي قشم به نمايش گذاشته شده است.
اكنون نوشتههاي برخي از سنگ قبرهاي اسالمي باقي مانده كه كلمات و الفاظ معنوي نظير آيات
قرآن و نامهاي خداوند و ائمه است را از نظر ميگذرانيم.

گورستان روستاي كوشه   
سنگ قبرها با قالب استوانهاي قديمي با عبارتي نظير:
اسماء خداوند :حليم  -غفور  -رحيم  -و اسماء الحسني و ديگر عبارت :ال اله اال اهلل محمد
رسول اهلل
بر روي يكي از سنگ قبرها آية الكرسي مزين به اشكال گل و ستاره با حاشيهي زيبا در هم و
بنام خداوند ديده ميشود .از اين گونه سنگ قبرها در روستاي گربدان نيز ديده ميشود.
گورستانهاي توريان  -رمكان  -كوشه و تم سنتي
عبارتي با همان خطوط:
الموت كاس و كلي ناس شاربه
و القبر باب و كل ناس داخله
گورستان توريان
به همان خط و همان سبك روستاي كوشه اشعاري در مدح حضرت محمد (ص) و آيهي
كل شي ها لك اال وجهه
گورستان روستان تم سنتي
به همان سبك روستاي كوشه با اين تفاوت كه اسم و تاريخ متوفي نيز حجاري كردهاند .بر روي
يكي نيز اين دو بيت كنده شده است.
اال اي خردمند روشنضمير | چو بر خاك ما بگذري پند گير
كه ما را به دنيا دلي شاد بود | اجل آمد و شادي بر باد بود
برخي از اين نوشتهها ديگر خوانا نيست.

معبد هندوها در روستاي باسعيدو

>
معبد هندو
ها در باسعيدو كه
در دورههاي بعد
به صورت تكيه در
ميآيد در سمت روبه
قبله محل چهار گل
دسته خراب شده
مشخص است تیر
ماه 86

در برخي تأليفات بدون توجه به شكل و جهت قرارگيري بنا از آن به عنوان مسجد و تكيه
حاجي خداداد ياد كردهاند ،از آنجايي كه هيچ مسجدي در قشم بدون محراب نيست و نيز جهت
قرارگيري هيچ مسجدي بر خالف سمت قبله نيست اين بنا نميتواند مسجد باشد .با بررسي
عكسهاي قديمي ساختمان و فهميدن اينكه در كنار اين مكان درخت انجير معابد وجود داشته
است با اطمينان بيشتري ميتوان گفت كه اين مكان معبد بوده است .گچبري ،مشكسازي و
گلدستههاي خرابشدهي سبك هندي اين بنا كه چشم هر بينندهاي را به طرف خود جلب
ميكند گوياي اين واقعيت است.
اين بنا به سبك هندي در نزديكي اسكله و قبرستان انگليسيها به عنوان محل عبادت سربازان
هندي انگليسيها ساخته شده بود كه بعد از خروج آنها ،به صورت تكيه در ميآيد و از آن
جايي كه زمين معبد و نخلستانهاي موجود قبل از انگليسيها از آن حاجي خدا داد بوده است به
تكيه حاجي خدا داد معروف ميگردد.

()E-N 44
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تأثير آب بر معماري جزيره

بارش كم ،نوسانات شديد بارش و دماي باال كه تبخير شديد را بدنبال دارد مردم جزيره را بر آن
داشته است كه در جهت همزيستي با اين شرايط از معماري خاصي استفاده كنند و به ساخت
فضاهاي مورد نياز خود بپردازند كه نمود آن را ما در بركهها و آبانبارهاي اين جزيره ميتوانيم
مشاهده كنيم.

بركه ها

فصلچهارم
آبومعماريجزيرهقشم

از آن جایي كه آب در جزيره از اهميت خاصي بر خوردار است بركهها از ابنيههاي مهم اين
جزيره به حساب ميآيند .اين سازهها با علم به شرايط اقليمي و هيدرولوژي ساخته ميشوند .به
عبارتي آگاه بودن از حالت رگباري و سيالبي بودن بارش در منطقه و نيز تبخير شديد معماران
را بر آن داشته كه اين فضاها را در مسير سيالبها بسازند .هر بركه براي خود با توجه به
سيالبهايي كه به آن ميريزد داراي يك حوضهي آبريز است كه اندازه بركهها به مساحت و
حجم آبي بستگي دارد كه در هر حوضه آبريز جريان پيدا ميكند.
از لحاظ فرم و شكل بركههاي عمومي موجود در جزيره به دو دسته بخش ميشوند :بركههاي
دايرهاي شكل و بركههاي طاقديسي يا طولي كه هر دو نوع داراي مخزني در عمق زمين هستند.
كم يا زياد بودن عمق اين مخازن بسته به سطح آبهاي زيرزميني و مساحت حوضهي آبريز
بركه متغيير است .اما چرا مخازن اين بركهها در عمق زمين قرار داده شده است را ميتوان اين
گونه بيان كرد:
دليل نخست كه از اهميت زيادي برخوردار است ورود آب به آن است .وقتي مخزن آب پايينتر

<
برکه آبانبار
روستای گربدان
تیرماه 86
()E-N46
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>
روستای بند حاجی
علی تیر ماه 86
()E-N47

از سطح زمين باشد آب نهر يا سيل به آسانی و به طور طبيعي بر شيب زمين سوار شده و به
داخل مخزن راه پيدا ميكند.
دومين دليل را ميتوان اين گونه عنوان كرد كه هر چه در عمق پيشروي كنيم نوسان درجه
حرارت كمتر است به گونهای كه در تابستان آب درون مخزن خنك و گوارا است.
اما دليل سوم عبارت است از اينكه مخزن اگر بر روي سطح زمين باشد فشار و نيروي جانبي
آب درون آن به ديوارهاي مخزن ،باعث تخريب آن ميشود و برای مهار كردن اين نيروهاي
جانبي ،احتياج به پيشبندهاي بسيار قطور و مخارج بسيار ميباشد ،ولي اگر مخازن در داخل
زمين قرار گيرد ،خاك اطراف ديوار مخزن باعث استحكام و مقاومت آن در برابر فشار آب درون
آن ميشود .هم چنين در هنگام وقوع زلزلهاين نوع آبانبارها در مقابل نيروهاي جانبي زلزله
مقاومت بسيار خوبي از خود نشان ميدهد .نظير زلزله اخير آذر ماه هشتاد و چهار كه آبانبارها
سالم و يا با آسيب نسبتًا كمي پا برجا ماندهاند.
بر باالي اين مخزن ،محفظهاي به شكل گنبدي يا طاقديسي است كه محصور نميباشد و از راه
ً
مستقيمًا ميتوان به آب داخل مخزن دسترسي پيدا كرد.
باز شوهاي اطراف آن
بركه هاي دايره اي
اين بركهها با مخزني استوانهاي در عمق زمين ،پراكنده در همه جاي جزيره ،نظير روي شيب
دامنهي كوهها ،در داخل و بيرون روستاها ،در سواحل ،در كنار جاده و غيره ديده ميشوند كه
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در آثار به جا مانده ازگذشته مثال معبد هندوها در
بندرعباس شاهد هستيم.
 -3از آن جايي که معماران به هنگام باال آوردن
قوس بايد مركز يا نقطهي راس را هميشه پيش
روي خود داشته باشند تا قوس دچار مشكل
نشود به اين نقطه اهميت ميدهند ،معموال به
هنگام ساخت چوبي كه نشاندهنده اين نقطه
است ،دركف مخزن قرار ميدهند .بدين ترتيب
نيروهاي قائم به مولفههاي مايل تبديل ميشود.

اندازه آنها بر حسب نياز و داليل ذكر شده در مبحث بااليي متفاوت است.
بر باالي مخزن استوانهاي يا به عبارتي دقيق تر بر روي ديواري كه از مخزن باال آمده است گنبد
و يا مخروطي قرار گرفته است ،اگر گنبدي باشد از لحاظ قوس به سه دسته بخش ميشوند.
 -1گنبدهاي داراي قوس كم خيزكه قوس آن تيزه دارِ دو مركزي با شعاع كوچكتر از دهانه.
 -2گنبدهاي داراي قوس سر نيزه اي كه قوس تيزه دار با دو مرك ِز داراي شعا ِع بزرگتر از دهانه
 -3گنبدهاي داراي قوسي كه قوس آن تيزه دار با دو مركز وشعا ِع مساوي با دهانه است.
به غير از حالت گنبدي بودن پوشش اين مخازن ممكن است حالت مخروطي داشته باشد.
بر باالي هر كدام از اين پوشش ها گذشته از اشكال اسليمي نظير هالل از شكلهايي كه در پايين
آمده است به وفور استفاده شده است كه ما بعد از كلي پرس وجو و صحبت در مورد آن به اين
نتايج رسيديم.
 -1نشاندهنده مفهومي مذهبي مثل عروج ويا توجه به باال (خدا) است
 -2حالت زينتي و تزئيني داشته كه برگرفته از معماري هندي است و ما نمونههاي مشابه آن را
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دماي هوا در جزيره باالست و تعداد روزهاي
آفتابي زياد است .براي جلوگيري از تبخير و
گرمشدن آب بر روي مخزن اين نوع بركهها،
پوششي اين چنين ميسازند كه بدين ترتيب يك
طرف آن سايه و طرف ديگر آفتابي است .به
همين دليل جريانهاي همرفتي (كنوكسيوني) در
داخل فضا ايجاد ميگردد اين مكانيسم دماي آب
را ثابت و خنك نگه مي دارد به گونهای در شكل روبرو مالحظه ميكنيد.
عالوه بر مطالب باال معماران براي خنك و ثابت نگهداشتن دماي آب در پوشش خارجي از رنگ
سفيد (گچ) استفاده كردهاند .درهاي بركه بسته به اينكه اندازهي بركه چقدر باشد متفاوت است.
در بركههاي بزرگ از اين نوع چهار در وجود دارد كه به صورت روبروي هم قرار گرفتهاند .در
اين گونه آبانبارها معمولًا دو دريچه براي ورود و خروج سر ريز آب تعبيه شده است.
در هر دو نوع بركه قبل از اينكه آب وارد بركه شود به حوضچههايي ميريزد كه جهت
جداسازي آب از مواد حمل شدهي سنگين و يا خاك از آن استفاده ميشود .اين حوضچهها يا
مكعبياند يا استوانهاي.
براي مواد حمل شدهاي كه سبك هستند بر روي دريچههاي ورودي توريهايي نصب كردهاند.
نكته جالب در اين نوع بركهها اين است كه براي ساخت گنبد آن از هيچ داربستي استفاده
نميشود .دار بستها همان سنگهايي هستند كه در باالرفتن گنبد در بارو كار گذاشته شدهاند
و به صورت بيرون زدگيهايي در آن نمايان است .استادكار پس از پايان كار گنبد به هنگام
سفيدكاري و زيباسازي اين سنگ را تراشيده و صاف ميكند.
بركه هاي طاقديسي (طولي )   
بركههاي طاقديسي نيز همانند بركههاي دايرهاي مخزني در درون زمين دارند .مخزن مكعب
شكل بركه معمولًا كمعمق است اما ناگفته نماند از اين نمونه ،مخازن عميق يعني در حدود  8متر
هم وجود دارد بر روي اين مخزن سقفي طاقديسي با درهايي در روبرو و پشت قرارگرفته است
كه اگر طول درازي داشته باشد درهاي جانبي نيز بر روي يالهاي قوس به آن اضافه ميشود.
عالوه بر درها دريچههايي جهت ورود و خروج آب سرريز نيز براي آن تعبيه كردهاند .اين
دريچهها هم بر حسب طول تعدادشان زياد يا كم ميشود .يكي ديگر از كاربردهاي اين دريچهها
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اين است كه از حبس شدن هوا در داخل بركه
جلوگيري ميكند و هوا در عين تاريكي دائم در
آن به گردش در آيد تا آب سالم بماند .از لحاظ
عمق همان گونه كه قبلًا هم گفته شد معمولًا
عمق كمي دارند اما از حيث شكل گونههاي
متفاوتي دارند .در نمونههاي قديميتر اين
نوع بركهها به صورت ساده و با طولي حدود
 20متر ،بدون زوائد بيرونزده به شكل لولهاي
كه نصف آن در خاك دفن شده است ،ديده
ميشود .اما در نمونههاي جديدتر طول افزايش
پيدا كرده و درها به صورت برجسته و حالت
پلهكاني ديده ميشود در عالوه بر آن چون طول
افزايش پيدا كرده درهاي جانبي نيز براي آن
تعبيه شده است.

>
نمونه قدیمی وساده

>
نمونه جديد برکههای
طولی مرداد ماه 86
()E-N48

سد ها

با توجه به كم باران بودن منطقه و نيز آب و هوايي كه بيشتر بارش آن به صورت رگباري است
و ممكن است همين بارش اندك در يك روز اتفاق بيفتد ،ضرورت جلوگيري از هدررفت آب
و جمعآوري آن ايجاب ميكند كه به فكر راههاي براي مهار آبهاي سطحي و ذخيره واستفاده
از آن باشد .عالوه بر بركه نمونهاي ديگر از اين راهها ،ساخت سد است كه از دورههاي گذشته
در قشم رواج داشته است .نمونه ي اين سدهاي قديمي كه از دورهي ساساني به جا مانده است
عبارتند از سد َدم و سد تَل باال كه ما سد َدم را از نزديك ديديم و بررسي كرديم.

>
نمونه ديگري از
تغييراتي كه در طول
زمان ما شاهد آن بوده
ايم تركيب سقف
طاقديسي و سقف
تخت است به گونهای
كه مخزن اين دو با
ديواره اي از يكديگر
جدا بوده ولي از
پايين با لوله هايي به
هم متصل ميشوند.

سد َدم
اين سد در بريدگي غربي روستاي پي پشت در  15كيلومتري بندر الفت واقع و زمان ساخت
آن مربوط به دوره ساساني است .در اين سد مصالحي چون ساروج وسنگ استفاده شده است و
در دوره صفويه دستخوش تغييراتي شده است .بعد از آن در سال هاي اخير نيز در باال دست آن
سدي خاكي با دريچههاي سيماني احداث گرديده كه قسمت قديمي را به صورت بال استفاده
در آورده است .تكنيك به كار رفته در دريچههاي سد به گونهای است که به گفته مسئوالن
آب استان در همه سدهاي ساخته شده در استان از آن الهام گرفتهاند .اين دريچهها به صورت
پلكاني با ارتفاع مشخص در قسمت داخلي و چسپيده به سد ساخته شده كه بر روي هر پله
سوراخي جهت خروج آب ايجاد گرديده است كه درپوشي سيماني بر روي آن قرار ميگيرد .از
مشخصههاي ديگر اين سد اين است كه نخلستانهاي اين منطقه در ارتفاع باالتر قرار گرفتهاند.
به همين منظور و براي رساندن آب به اين نخلستانها از كانالهاي كه با شيب زمين همخواني
دارد برای انتقال آب به باال دست یا به عبارتي به ارتفاع باالتر از سد استفاده شده است.
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<
جالبترين نكته در
مورد بركههايي كه از
اين نوع اين هستند
اين است كه هميشه
در وروديهاي
روستا ما شاهد چنين
بركههايي هستيم به
عبارتي اين نوع بركه
در داخل روستاها
جايي ندارند و جهت
قرارگيري اين بركهها
هميشه با خروجي
حوضه آبريز منطقه،
حالتي عمود ميسازد
به تعبير ديگر اين
بركهها همانند سد
سرپوشيده ميمانند كه
جهت قرارگيري آن
به خروجي حوضهي
آبريز آن بستگي دارد.

<
دریچه های انتقال و
انحراف آب سد دم
مرداد ماه86
()E-N50

<
دريچههاي كنترل
آب سد دم پی پشت
مرداد ماه 86

>
سد دم بر جای ماند
از دوره ساسانیان
که در دورههای بعد
مرمت میشود مرداد
ماه86

()E-N51

()E-N49

خمبه
عالوه برروش باال در كوه ها در سطوح صاف يا در مسير جويبارها كوزه يا خمره هايي را در
دل خاك دفن كردهاند كه به هنگام بارش جويبارها آن را از آب پر مي كند و حكم آبانباري
كوچكي را دارد .مردم بومي از آن به خمبه ياد مي كنند.

چند مورد از تكنيك هاي ذخيره آب

چالو
در دامنه كوه ها و يا در مسير سيالب ها گودال هايي ايجاد مي كنند .اين گودال ها دهانه اي تنگ
دارند اما هر چه پايين تر برويم بازتر و قطر آن بيشتر مي شود .علت اين امر جلو گيري از
تبخير است ،به گونهای كه آب موجود در داخل اين گودال ها كمتر در معرض تابش مستقيم
آفتاب قرار مي گيرد .گاهي اوقات اين گودال ها به صورت رديفي و متصل بهم در دامنه ها حفر
مي شوند.
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آبياري قطره اي
از آنجايي كه نوسانات بارش  در جزيره زياد است به همين خاطر ما هر از چند گاهي  شاهد
خشكسالي هايي هستيم .در قديم به خاطر وابسته بودن زندگي مردم به نخل هايشان از
تكنيك هاي خاص استفاده مي كردند .مثلًا براي اينكه نخلي را در موقع خشكسالي و يا تابستان
آبياري كنند در اطراف آن نخل كوزه هايي دفن مي كردند و آب را به جاي اينكه در پاي نخل
بريزند و به اصطالح پاي نخل را غرق آب كنند آن را در داخل كوزه ها مي ريختند تا درخت به
صورت قطره اي سيراب شود .همچنين در بعضي مناطق استفاده از لوله هاي سفالي متداول بوده
است.
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معماري قشم

در ابينههاي امروزي با استفاده از تكنولوژي مدرن و تأسيسات مكانيكي ،سعي در مقابله با
عوامل و عناصر اقليميشده است ولي در گذشتهاين تجهيزات وجود نداشته و معماران قشمي
ميبايستي با استفاده از وسايل و مصالح محلي با عوامل نامساعد طبيعت همزيستي ايجاد
ميكردند و برای فراهم نمودن شرايط آسايش در داخل ساختمانها به استفاده بهينه از عوامل
و عناصر اقليمي توجه داشته باشند كه هميشه مسئله اساسي و مهم در طراحي و اجرا بوده
است .جهت آفتاب ،سمت باد ،نوسان درجه حرارت در طي شبانه روز و دسترسي به آب و
گياه و زمين مناسب هميشه نقش اساسي در شكل و خصوصيات ابينهها داشته است به گونهای
كه ميتوان گفت ابينههاي بومي قشم بر خالف بيشتر ساختمانهاي امروزي در ستيز با شرايط
طبيعي نبودند بلكه با استفاده مناسب از اين شرايط ،در يك همزيستي و بهرهوري اصولي در
داخل طبيعت قرار داشتهاند.

بافت

فصلپنجم
معماريجزيرهقشم

ویژگیهای كلي فرم بنا در جزيره:
 -1مطابقت جهت ساختمانها با قبله و نه با جهتهاي اصلي جغرافيايي.
 -2در بیشتر خانهها براي حداكثر استفاده از سايه و كوران هوا ايوانهاي وسيع و مرتفع ساخته
شده است.
 -3عدم وجود زيرزمين.
 -4طاقها غالبًا مسطح هستند.
 -5سقف بناها مسطح است.
 -6ساختمانها به صورت حياط مركزي و چهار گوش ميباشند.
همان گونه كه قبلًا هم گفته شد مردم روستاها قبل از اينكه برقدار شوند و استفاده از وسايل
سرمايشي در جزيره رونق بگيرد ،تابستان ،در نخلستانها و در زمستان ،در خانههايي كه بر روي
شيب دامنهي مشرف به نخلستانها ساخته بودند ،زندگي ميكردند .بين اين دو موقعيت از لحاظ
فرم و بافت تفاوتهايي ديده ميشود مثلًا خانههايي كه در نخلستانها ديده ميشود پراكنده
و بدون ديوار است در حالي كه در باال دست ،كه محل زندگي مردم در زمستان ها بوده ،همه
داراي حياط هستند و به طور متراكم ديده ميشوند .فرم اتاقها در نخلستانها بدين صورت
است كه بين كف و سقف اتاقها اختالف مساحت وجود دارد يعني ديوارها انحناي محسوسي
پيدا كرده و سقف تنگتر شده است در صورتي كه در باال دست معمولًا ديوار اتاق دقيقًا صاف
باال آمده است .در اين باره از يكي از معماران قشم سؤالي پرسيدم ايشان در جواب گفتند انحنا
پيدا كردن ديوارها باعث استحكام خانه ميشود به گونهای كه بعد از گذاشتن تيرهاي چوبي
بر روي ديوار فرم بنا تقريبًا شبيه طاق ميشود كه استحكام خاصي به ديوار باال آمده از مصالح
سنگ و گل ميدهد.
دليل ديگر براي تنگ شدن سقف اتاقها استفاده از سنگهاي كوچك در آنها بوده است .در
زمانهاي قديم از شتر براي حمل مصالح استفاده ميكردند پس به همين دليل نميتوانستند
قطعات بزرگ سنگ را حمل كنند .در باال دست كه بیشتر روستاها هسته مركزيشان در آنجا
قرار دارد اتاقها در اطراف يك حياط مركزي قرار دارند كه خود ميتواند از استفاده بيش از حد
سنگ و مصالح ديگر بكاهد .از ديگر ويژگيهاي معماري قشم ميتوان به دادن بُعد به ديوارها
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جهت ايجاد فضايي كه سايه بوجود آورد است اشاره كرد .همان طور كه اشاره شد در مناطق
گرم وجود سايه براي آسايش از اهميت فوقالعادهاي بر خوردار است.
سقف همه خانهها مسطح است بر روي بعضي از سقفها نردههاي چوبي يا سيماني ايجاد
كردهاند كه هنگام شب محلي براي آرامش ساكنان خانه باشد .فرق عمده اين ساختمانهاي
حياط مركزي با ابينههاي مشابه در مناطق فالت مركزي ايران در اين است كه با وجود آن كه اين
ساختمانها درون گرا هستند ،ولي ارتباط آنها با فضاي خارج كاملًا بسته نيست.
وجود پنجرههاي زياد رو به كوچه و ايوانهاي عريض در حياط باعث تهويه دوطرفه هوا در
داخل اتاق و كاستن از شدت گرما ميشود .ايوان در اين منطقه از ساير نواحي ايران بزرگتر
است و فضاي بسيار مهمي در ساختمان محسوب ميشود .در فصول گرم كه مدت آن بيش از
نيمي از سال است اغلب فعاليتهاي روزمره در داخل ايوان انجام ميشود زيرا در ايوان هم تهويه
به خوبي صورت ميگيرد و هم داراي سايه است .غالبًا دور تا دور حياط مركزي و يا در جلو
ي اتاقها ايوان قرار دارد .در نخلستانهاي نزديك روستاي طبل و نيز بنگله كه باقي مانده از
دورههاي گذشته است معماران براي بهرهي بيشتر از ايوانها جهت كاناليزه كردن باد به داخل
اين ايوانها فضاي خالي بين اتاقها ايجاد كردهاند كه در داخل اين ايوانها سايه با باد همراه
شده و رضايت و آسايش بيشتر فراهم ميگردد.
در بررسيهايي كه انجام داديم نكتهاي نظر ما را به خود جلب كرد و آن اين بود كه ديوار سمت
گاه (بين جنوب و غرب) هميشه با سيمان اندود شده در صورتي كه ديوارهاي جوانب ديگر
همه با كاه گل اندود شدهاند .بعد از پرسش اين مسئله از يكي از معماران ايشان عنوان كردند
اين مسئله بدين منظور است كه بیشتر بارشهايي كه صورت ميگيرد با بادهايي همراه است كه
از اين سمت به ساختمان برخورد ميكند و بدين منظور براي حفاظت از ديوار سنگ و گلي از
اين پوشش استفاده ميشود.
در اين جزيره ،احداث طاقهاي قوسي جهت سقف رايج نيست و اكثر قريب به اتفاق
ساختمانها داراي بامهاي مسطح هستند .در فصول گرم در هنگام شب ،به دليل خنكي نسبي
هوا بر روي بام ،اهالي بر روي بام مي خوابيدند و بيشتر بام هايي كه چنين استفادههاي از آنها
صورت ميگرفته اغلب داراي نردههاي مشبك ميباشد كه هم ساكنان بر روي بام را از ديد افراد
پنهان ميكرد و هم باد به آسانی از آنها ميگذرد.

>
()M-R1

گونهشناسی معماری قشم
بادگير

بادگيرها به اشكال مختلف در روستاهاي قشم ساخته شده كه هر كدام بر حسب ارتفاع ،جهت
باد مطلوب و ديوارههاي حامل ،طراحي و اجرا شدهاند .عملكرد بادگير به اين صورت است كه
باد را گرفته و آن را به داخل اتاق اصلي ساختمان هدايت ميكنند .اتاقهايي كه بادگير بر روي
آنها ايجاد گرديده بيش از اتاقهاي ديگر داراي باز شو است .در بيشتر موارد اين اتاقها داراي
 2در و حداقل يك پنجره هستند .دليل اين امر اين است كه باد ورودي دررو داشته باشد و
باعث فشار مضاعف به ديوارها نشود.
بادگيرها را به لحاظ عملكرد به دو دسته بخشبندي ميكنند :
 -1بادگيرهايي كه فقط از راه جابجايي هوا ( )convectionداخل اتاق را خنك ميسازند.
 -2بادگيرهايي كه هم از راه جابجايي هوا و هم از راه تبخير ( )Evapovationاين عمل را انجام
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هوا را به درون اتاق انتقال دهند.
در پارهاي موارد مساحت مقطع بادگير به بيش
از  8متر مربع ميرسد دليل اين امر عالوه بر
جريان باد ،عرض اتاق و فاصلهي ديوارهاي
حامل نيز ميباشد.
همان گونه كه در عكسها مشاهده ميشود
بيشتر بادگيرها داري چوببستهايي هستند
كه دو طرف دهانه بادگير را به هم متصل
ميكند و انتهاي اين چوببستها از بدنه
بادگير بيرون ميباشد .اين چوببستها جهت
افزايش استحكام و مقاومت بادگيرها در مقابل
فشار باد است كه به صورت كششي كار
ميكنند و نميگذارند پرههاي داخلي و بدنه از
يكديگر جدا شوند .علت اينكه انتهاي چوبها
را نميبرند اين است در زمان و مرمت و
تعمير از اين زائدهها به عنوان داربست استفاده
ميكنند و چوبهايي بر روي آن ميگذارند،
تا به آسانی از آن باال بروند و بادگير را مرمت
ميكنند.

>
>>
نمونههايي از بادگيرهاي
بندر الفت مرداد ماه 86
()E-N52

ميدهند.
سيستم برودتي بادگيرهايي كه در قشم وجود
دارد از نوع نخست است ،يعني همانند داالني،
هوا را به داخل اتاق هدايت ميكند .استفاده
از بادگيرهاي نوع دوم در جزيره قشم با آب
و هواي گرم و مرطوب ممكن نيست چرا
كه اولًا به دليل باال بودن ميزان رطوبت نسبي
و اشباع نسبي هوا از بخار ،تبخير آب به
سهولت صورت نميگيرد و در ثاني اضافه
نمودن هواي نم دار به محيطي كه هواي آن
بيش از حد آسايش انسان مرطوب است
شرايط زيستي را مشكلتر مينمايد به اين
جهت معماران قشمي با علم به اين موضوع
بادگيرها را گونهای طراحي كردند كه فقط
از راه جابجايي هواي داخل اتاق دماي آن را
كاهش دهند.
از ويژگيهاي كماثرتر اين بادگيرها ميتوان به اثر دودكش مانند آن اشاره كرد .در زمانی كه
باد جريان نداشته باشد هواي گرم داخل بنا صعود ميكند و از راه بادگير به خارج بنا هدايت
ميشود و بدين صورت كماكان يك جريان هوا در داخل اتاق برقرار ميگردد .هر چند كه شدت
آن كمتر از موقعي است كه باد در محيط خارج جريان داشته باشد.
بهترين نمونهي بادگيرها در جزيره را ميتوان در بندر تاريخي الفت مالحظه نمود .اين بادگيرها
بيشتر از نوع حجيم هستند .نسيم هواي بين خشكي و دريا و در کل بادهاي محلي در اين مناطق
از شدت كمتري برخوردارند لذا اين بادگيرها حجيم ساخته ميشوند تا بتوانند جريان بيشتري از
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بخشبندي بادگيرها بر اساس داالن هاي هوايي
از لحاظ عملكرد بادگيرها را به دو دسته بخشبندي كرديم و گفته شد كه بادگيرهاي جزيره قشم
بادگيرهايي هستند كه فقط از راه جابجايي هوا داخل بنا را خنك ميكنند اما به لحاظ داالنهاي
هوايي (پرههاي بادگير ) به دو دسته بخش ميشوند :بادگيرهاي چهارطرفه و بادگيرهاي دوطرفه
كه در زير به پارهاي از ويژگيهاي آنها اشاره ميكنيم.
بادگيرهاي چهارطرفه
بيشتر بادگيرهاي موجود در قشم از اين نوع هستند .بادگيرهاي چهارطرفه از بادگيرهاي دوطرفه
بلندترند و تزئينات بيشتري بر روي آنها ميتوان مشاهده كرد .گذشته از جهت باد عوامل
ديگري نظير توانايي مالي صاحبخانه ،عرض اتاق و فاصلهي ديوارههاي حامل در ارتفاع آنها
تأثير گزار بوده است به گونهای كه هر چه عرض بيشتر شود بادگيرها را مرتفعتر ميسازند.
بادگيرهاي دوطرفه
اين نوع بادگيرها اگر چه دو داالنه هستند ولي در جهتهايي كه داالني براي آن ايجاد نشده
بر روي ديوارهي بادگيرها سوراخهايي ايجاد كردهاند كه باد از اين جهتها نيز ،وارد اتاق شود
و اين بر خالف نظر كساني است كه فرض ميكنند باد فقط از دو طرف وارد آن ميشود .در
بادگيرهاي دوطرفه تزئينات كمتري به كار رفته و در نهايت سادگي است.
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<
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>
نمونه از بادگيرهاي
چهارطرفه
مرداد ماه 86
()E-N53

براي كاناليزه كردن باد ،در زمانی كه شدت
الزم را ندارد ،مقطع بادگيرها هميشه پايينتر
از سقف اتاق طراحي كردهاند .سقف همه
بادگيرها به جز يك مورد در روستاي الفت
بقيه مسطح است.
در ساخت پرههاي بادگير به سه راه عمل
ميكنند:
روش نخست همان گذاشتن سنگهاي صاف
بر روي هم با مالت گچ ميباشد.
روش دوم استفاده از قالبهاي سبكي است كه
ساخته و در مرحله بعد نصب ميگردند.
روش سوم استفاده از ِسوند (چوبهاي نخل
به هم بسته شده) كه بر روي تكيگاهها قرار
ميگيرد و پس از اين مرحله با گچ اندود شده
و چوبهاي زيرين را ميپوشاند .
سقف همه بادگيرها چوبي است .بر روي اين
چوبها اليه اي از گل قرار گرفته است .اين

>
نمونهاي از
بادگيرهاي دوطرفه
مرداد ماه 86
(E-N54
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سقف داراي پيشاني است كه به جلو آمده
است تا مانع نفوذ آب باران به داخل داالنها
شود .بر روي اين پيشاني ناودانهايي تعبيه
شده است كه آب باران را به پايين هدايت
ميكند .در برخي از بادگيرها بر روي ورودي
داالنهاي هوا ،ستونهايي ايجاد شده كه اين
داالنها را چند چشمهاي كرده است .براي
جلوگيري از ورود پرندگان ،جانوران موذي
و حشرات ،مجراي بادگير را با توريهايي
ميگيرند كه فقط هوا بتواند از آن عبور كند.
بادگيرها ميتوانند در موقع گرم سال شرايط
آسايش را در داخل بنا از راه تهويه طبيعي
تأمين كنند ،در فصل زمستان نيز ورودي
داالنهاي بادگير را ميبندند .با برقدارشدن
روستاها استفادههاي كولرهاي گازي و وسايل
خنككنندهي ديگر نظير پنكه استفاده از
بادگيرها كمتر شده به گونهای كه ديگر تمايلي
به ساخت آن وجود ندارد.
جهت ثبات و استحكام بادگيرها ،نيروي وزن
بادگير از چهار نقطه به ديوار تقويت شده
زيرين منتقل شده است .اين تيرهاي داخل تيغه
نقش مهمي در استهالك نيروهاي كششي و
خمشي ايجاد شوندهي داخل بدنه دارد ناگفته
نماند به ازاي هر متر ارتفاع يك جفت چوب
بر روي پردهها به صورت ضربدري قرار
ميگيرد.
نمونهاي ديگر از بادگيرها نيز وجود دارد كه
معمولًا هم حالت نورگير و حالت بادگير را
دارد با اين تفاوت كه اين بادگيرها بدون پره و داراي باز شوهاي شيشهاي هستند .بعد از زلزله
آذر ماه  84كه به واسطه آن بادگيرهاي زيادي خراب شد مردم بعضي از روستاها بادگيرهاي
زيادي را به خاطر اين كه وزن زيادي به ديوارها وارد ميكرد خراب يا تغيير كاربري دادهاند.
در روستاي كاروان توسط استادان بادگيرساز الفتي بادگيري ساخته شده است كه در ساخت آن
معماري بومي را با اسلوبي جديد تركيب كردهاند .اين بادگير باتوجه به شناژبندي بتوني مرتفعتر
از بادگيرهاي ديگر قشم است .ساخت اين بنا در زماني صورت ميگيرد كه به جهت زلزله اخير
هيچكس تمايل به ساخت بادگير ندارد و اگر بادگيري در اين روستا سالم مانده باشد آن را
خراب ميكنند .مالك خانه حاجي زكريا نادري دليل ساخت اين بادگير را اين گونه عنوان كردند:
براي حفظ ميراث ودستاوردهاي گذشتگان بايد اقداميكرد و اين اقدامي بوده كه من ميتوانستم
در اين رابطه انجام دهم.
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آبانبار

به دليل نبود آب لوله كشي در روستاهاي قشم در هر خانهاي آبانباري وجود دارد .اين
آبانبارهاي خانگي به دو صورت هستند يا زيرزميني اند و يا بر روي سطح زمين و همانند
چهار ديواري ساخته ميشوند.
براي ساخت آبانبارهاي زيرزميني ابتدا گود برداري صورت ميگيرد و پس از آن در اطراف
ديوارهها سنگ چيني ميشود .سقف اين آبانبارها عموما مسطح و هم سطح با زمين وكف
ساختمان است .جهت برداشت آب بر روي آن دريچه اي تعبيه شده است .اما آبانبارهاي نوع
دوم به صورت اتاقهاي بدون دري هستند كه بر روي سقف آنها دريچه كوچكي جهت ورود
و ريختن آب به داخل آن و نيز براي خروج آب شيرهايي ايجاد گرديده است .سقف هر دو نوع
آبانبار را معموال با قالبهاي بتني ميپوشانند.

اتاق ها

اتاقهاي موجود در هر خانه بر حسب نياز و كارايي اسامي متفاوتي دارند كه ما هر كدام از آنها
را بررسي ميكنيم.

مجلس (ميلِس  ،ميلِسي)
از اين اتاقها معمولًا براي پذيرايي از مهمان استفاده ميشود .داراي پنجرههاي متعدد براي تهويه
هواست .در بعضي موارد داراي دو در ميباشد .بيشترين تزئينات در اين اتاق ديده ميشود.

معمولًا بر روي هر در تيركه يا دودكشي وجود دارد كه شبكهاي
از قالببندي گچي بر دهانه آن نصب ميشود .به جهت داشتن
(كرخ به معني پنجره) معروف است.
كرخي َ
پنجرههاي زياد به اتاق َ
از آنجايي كه بیشتر ماههاي سال در اين جزيره هوا گرم است در
بيشتر ماههاي سال مورد استفاده قرار ميگيرد .ناگفته نماند اين اتاق
معموال در نز ديكي در ورودي قرار گرفته است( .ابعاد 6تا 7گز
در12تا 14گز)
اتاق زمستاني
به دليل نداشتن پنجره و بازشوهاي زياد در زمستان مورد استفاده
قرار ميگيرد .در داخل اتاق مانند اتاق كرخي بر روي ديوار
طاقچهها (گلجام) زيادي ايجاد شده است .عالوه بر اين در داخل
اين اتاق اتاقك كوچكي براي حمام در نظر گرفته شده كه به ِگتيه
( )Geteyehمعروف است( .ابعاد 6تا 7گز در4تا 5گز)
اتاق بادگير
اين اتاق به دليل وجود بادگير در آن در تابستانها مورد استفاده
قرار ميگيرد و داراي بازشوهايي برای ورود و خروج باد ميباشد .معماران قديمي اين در و
پنجرهها را ،به دليل فشار بادي كه در نتيجه كاناليزه شدن هوا در بادگير به ديوارها وارد ميشود
در اين اتاق تعبيه كردهاند و بدين وسيله براي هوا راه دررو ايجاد كردند .با ورود وسايل
خنككننده چون پنكه ،كاركرد بادگيرها بهبود يافته و اين اتاق را به مطلوبترين فضاي موجود
در خانه در طول ايام گرم تبديل كرده بود .اما با آمدن كولر از نقش اين اتاق و بادگير كاسته شده
و كمتر مورد استفاده ميگردد( .ابعاد  6تا 7گز در10تا  12گز)

>
اتاق ميلس
()M-N
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>
>>
نمونهاي از ناودانهاي
جزيره
(M-N6

<
ايوان عنصر جدا
نشدني در معماري
قشم

سقف

سقف همه اتاقها مسطح است و براي پوشش
سقف از چوب استفاده شده است .اين چوبها
با فاصله مشخص كه بر روي آن اليه بافته شده از
شاخههاي درخت نخل(سوند) يا برگ آن (تَك=
حصير ) بر روي آن قرار گرفته است .بر روي اين
اليه به ضخامت خيلي كم ِگل نرم ريخته ميشود.
بعد از اين مرحله اليهاي از گل و كاه كه تقريبًا
يك شبانه روزخيس خورده و لگد كوب شده
است بر روي آن ريخته و صاف ميگردد .پس از
خشك شدن ،اليهاي از گل نرم بر روي آن ريخته
ميشود تا شكافهاي ايجاد شده حاصل تبخير پر شود .بدين صورت از نفوذ آب به پايين جلو گيري
ميشود .ناگفته نماند ضخامت همه اليهها مشخص است تا مبادا فشاري بيش از حد به چوبهاي به
كار رفته در آن وارد آورد .سقفها داراي شيبي نامحسوس است كه آب را بر روي خود نگه ندارد و
آن به طرف ناودانها (هلوچم )holuchem-كه بر روي كناره هاي سقفها درست شدهاند هدايت كند.
ناودانها يا به صورت شيارهايي در روي ديوار ايجاد شدهاند و يا چوبي ،پالستيكي و فلزي هستند.

()M-N7

<
<<
تنورهاي همسطح و
برجسته
()M-N8

ايوان (ساباد )

از آنجايي كه اتاقها در معماري قشم به صورت رديفي هستند در جلوی آنها فضاهايي
ايجاد شده كه ساباد ناميده ميشود .سقف اين فضاها ادامه همان سقف اتاقهاست كه بر روي
ستونهايي در جلو قرار گرفته است.
در گوشهاي از حياط براي پخت نان تنوري وجود دارد .اين تنور به صورت برجستگي مكعب
مانند و يا همسطح زمين ساخته ميشود .براي ساخت تنور از خمره استفاده ميشود كه بر حسب
نوع تنور يا آن را در داخل فضايي مكعب مانند قرار ميدهد و با سنگ و سيمان اطرافش را
ميپوشانند يا خمره در داخل زمين قرار ميگيرد و هم سطح آن ايجاد ميگردد .اگر برای خوراک
درستکردن از چوب استفاده کنند با سنگ محلی را فراهم میکنند که ظروف خود را بر آن
بنهند .به این سنگها کرادن ( )koradonگفته میشود.

تنور                       

درها
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درها در بافت قديمي عمدتا چوبي و به صورت دولنگهاي
هستند كه با نقشهاي حكاكي شده ،روي لنگههاي در
جلوهاي زيبا را به ارمغان ميآورد .اين نقشها بيشتر
به صورت تركيبي از اشكال هندسي ديده ميشوند
كه با گلميخهايي كه به صورت موازي بر روي درها
موجود است ،تركيبي بديع را تشكيل ميدهند .يكي از
خوشجلوهترين بخشهای درها ،زهوار آن است كه
طرحهاي استفاده شده در تزئين آن حاصل تكرار يك نقش
ميباشد و به صورت كندهكاري بر روي آن نمايان است.
عالوه بر آن بر باالي پارهاي از درها از تركيب چند شيشه
رنگي برای تزئين استفاده شده است .در معماري جديد
به جز در مساجد ،كمتر از چوب و مشتقات آن برای در
و پنجره استفاده شده است و جاي آن را آهن و آلومينيم
گرفته است.
نكتهاي كه بايد در مورد درها و پنجرههاي چوبي عنوان
كرد لعاب دادن آن با روغن كوسه است .يعني هر موقع
تخته حالت خشكي به خود بگيرد مرد و زن خانه آن را
با همان تكنيكي كه از چوب لنجها مراقبت ميكنند درها
وپنجرهها را لعاب ميدهند.

>
>>
نمونههايي از درهاي
چوبي
()E-N56

پنجرهها (کرخ)
|معماریقشم|
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>
>>
نمونههايي از درهاي
چوبي
()E-N56

پنجرهها در مقايسه با درها در معماري قشم
از تنوع شكلي برخوردارند به گونهای كه به
اشكال متفاوتي ديده ميشوند .پنجره در بافت
مغ روستاها ،به صورت شيارهايي با ِگل و
ليف درخت خرما ديده ميشود كه اين ليف
به كار رفته همانند پوشال در كولر آبي عمل
ميكند .در زمانی كه هوا خيلي گرم باشد با
پاشيدن آب بر روي اين شيارها و گذر هوا از
بين آنها مكانيسمي شبيه به كولر آبي به خود
ميگيرد .اما در بافت شهر پنجرهها از جهت
اندازه متفاوتند و بيشتر به صورت چهار لنگه
به عبارتي دولنگه در باال و دو لنگه در پايين
ديده ميشوند كه با ميلههاي فلزي محافظت
شدهاند .در اين پنجرهها در قسمت باال ،پايين
و وسط قفلهايي تعبيه شده است.

در ورودي و سر در آن
|معماریقشم|
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>
>>
نمونهاي از پنجرههاي
استفاده شده در
معماري
جزيره ی قشم

<
خانه حسن حاجی
محمود در روستای
گوری
باغچه اي كه با
قالبهاي مشبك
حصار شده

()E-N57

()M-N9

از تركيب اين موارد بوجود آمده است :پله ،درگاه ،سطح شيبدار و پيرنشين.
اگر به دليل كمبودن عرض كوچه نتوانند براي در ورودي سردري درست كنند اين قسمت به
داخل و پشت در منتقل ميشود اما با كمي تفاوت به گونهای كه در پشت در از داخل ديواري
كشيده ميشود كه داخل حياط مشخص نباشد.

>
نمونهاي از
سردر ورودي
()E-N58

باغچه

همانند در و سر در مساجد ،در و سر در ورودي خانهها نيز از اهميت زيادي برخوردار است به
گونهای كه به صورت بر جستگي بيرون آمده از ديوار و باالتر از سطح كوچه ساخته شده است.
اين مسئله به جهت اين است كه همسطح با حياط باشد .حياط را هم كمي مرتفعتر از سطح
كوچه ميسازند تا در فصل بارندگي آبي كه از سقف به وسيله ناودانها در كوچه روان ميشود
به داخل حياط نفوذ نكند .ارتفاع در را نسبت به كوچه به وسيله سطوح شيبداري كه عبور دو
چرخه ،گاري و موتور سيكلت را آسان ميكند بر طرف ميسازند .در بعضي از مواقع از تركيب
اين سطوح شيبدار و پله استفاده ميكنند .در بيشتر خانهها براي درهاي ورودي سطوح ايوان
مانند در جلو در ايجاد كردهاند كه به اشكال مختلف ديده ميشود .سر در ورودي خانهها معمولًا
|معماریقشم|
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در مناطق داخلي ايران حوض عنصر جداييناپذير هر خانه و حياط است .در معماري قشم
حوض جاي خود را به درخت نخل داده است چرا كه در مناطق داخلي به دليل خشك بودن،
حوض داخل حياط به مرطوب بودن و لطافت هوا كمك ميكند .اما در جزيره هوا رطوبت
الزم را دارد ،به همين دليل احتياج به سايه است كه از برخورد مستقيم اشعه خورشيد به زمين
جلوگيري كند تا زمين گرم نشود و موجبات آسايش افراد در داخل حياط را فراهم كند و اين
عمل را باغچهاي كه درخت نخل وكهور در خود دارد انجام ميدهد .معموال اين فضا بوسيله
ديوار كمعرض مشبكي حصار شده است.
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<
<<
تيركه (تيركرد)

>

()M-R3

()M-R4

گواچ(گاچ)

حیاط

به دليل شرايط سخت اقليمي دامداري و نبود غذا براي دامها دامداري به طور سنتي در تمامي
خانههاي روستايي قشم ديده ميشود هر خانواده براي كمك به اقتصاد و رفع نيازهايي غذايي
خود معمولًا چند بز و در پارهاي موارد همراه آن گاو نيز در منزل پرورش ميدهند .بنابراین برای
نگهداري اين حيوانات در داخل ساختمان اتاقي را به آن اختصاص دادهاند كه در روستاهاي
قشم به نامهاي گواچ ،گاچ ُ ،كل و ....موسوم است .در گذشته از فضاهايي كه در دامنه كوهها به
داليل مختلف شكل گرفته است و سنگ باال ميآوردند بدين منظور استفاده ميكردند ،اما امروزه
ديگر قسمتي از ساختمان منازل در آمده است.

در خانههاي سنتي ايران ،حياط نقش بسيار مهمي از نظر ايمني ،امنيتي و آسایش اعضاي منزل به
عهده داشته است .ولي حياط عالوه بر اينها از نوعي کاربري حرارتي نيز برخوردار بوده است.
خانه به صورتي ساخته ميشد که اتاقها دور حياط قرار گيرند و ديوارها روي حياط سايه
بيندازند .در حياط هم يک باغچه نسبتا انبوه وجود دارد و به عنوان بخشي از فضاي مسکوني
مورد استفاده قرار ميگرفت .در روزهاي تابستان ،اهل خانه بيشتر وقت خود را در حياط
ميگذرانند :صبحها در حياط صبحانه ميخورند و تا حوالي ساعت  10که حياط هنوز در سايه
بود در آنجا به سر ميبرند .پس از آن به زير بادگيردار ميروند ،ناهار ميخورند و استراحت
ميکنند و سپس حوالي ساعت  16که حياط دوباره سايه ميشود به حياط ميآیند و از محیط
استفاده میکنند.
در واقع در تابستانها اهالي منزل وقت کمي را در داخل اتاقها ميگذرانند .بررسيها نشان داده
است وجود حياط ،انرژي مورد نياز براي خنکي ساختمان را کاهش ميدهد ،زيرا وجود باغچه،
هواي ورودي به اتاقها را خنکتر ميکند (البته نه خيلي زياد) و از طرف ديگر ،چون عمده
زمان حضور ساکنان در حياط ميگذرد ،پس انرژي خنکسازي ساختمان درطول روز کاهش
مييابد.
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معموال بر باالي درها يا پنجرهها در معماري سنتي دريچههايي برای تهويهي هوا تعبيه شده كه
از بيرون با قالبهاي گچي مشبك تزئين گرديده است .در گويش محلي به اين دريچهها تيركرد
گفته ميشود.
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مصالح

مصالح به كار رفته در ابنيههاي قشم با توجه
به قديم يا جديد بودن بافت كمي متفاوت
است .در بافت قديمي استفاده از نوعي سنگ
<
دج ماسهاي كه در كوههاي اطراف هر روستا
بادگیر منزل ناخدا
یاسین
به وفور يافت ميشود متداول است .ديوار
()E-N
خانههاي قديمي معموال با سنگ و كاهگل باال
آوردهاند .عالوه بر سنگ ،استفاده از چوب به
همراه بافتههایي از برگ درختان خرما در سقف
اتاقها نيز مرسوم بوده است .نوع چوب به كار
رفته نيز به مرور زمان از چوب درخت خرما
تا چندل (صندل) و چوبهاي وارداتي برش
خورده و قالبي ساج عوض شدهاند.
گچ از مصالحي است كه در ساختمانها چه
قديم و چه جديد به وفور استفاده شده است.
مالت گچ به صورت آستر در سفيدكاري،
اندودكردن ديوارها ،به عنوان تزيين و به خاطر
زود عمل آمدن در نصب درها و پنجرهها مورد استفاده قرار ميگرفته كه به دليل در دسترس
بودن (نزديكي به بندر خمير) ،سهولت عملآوري و قابليت شكلپذيري محبوبيت خاصي بين
معماران قشمي داشته به گونهای كه در بيشتر ابنيهها از آن استفاده شده است.
از مصالح ديگري كه به مرور زمان استفاده از آن و فرآوردههايش شدت ميگيرد سيمان است .از
سيمان در ساختمانهاي جديد به شكلهاي مختلف نظير مالت ،بتن و غيره استفاده ميشود .به
جز موارد گفته شده بايد به استفاده از آهن ،فوالد ،آلومينيم و پالستيك اشاره كرد كه با گسترش
ارتباطات جزيرهنشينان متداول ميگردد.
با اضافهشدن موتور برق ،شناخت اهالي از مصالح جديد ،امكان حمل و نقل مصالح محكمتر از
فاصلههاي خيلي دور و در آخر افزايش جمعيت ،معماري سنتي جاي خود را به معماري جديد
با ويژگيها خاص خود ميدهد كه چند مورد از اين ويژگيها عبارتند از:

>
منزل ناخدا یاسین
در بندر الفت کار
گروهی از دانشجویان
دانشکده هنر های
زیبای تهران با کمی
تغییرات

>
منزل ناخدا یاسین
در بندر الفت کار
گروهی از دانشجویان
دانشکده هنر های
زیبای تهران با کمی
تغییرات

 -1استفاده از آجر كه از فاصله دور نواحي داخلي ايران ،شهرهایی مانند يزد و كاشان به جزيره
حمل ميشود متداول ميگردد.
 -2استفاده از سيمان و فرآوردههاي آن رونق ميگيرد.
 -3در معماري سنتي ديوارها به دليل به كار رفتن سنگهاي كوچك و استفاده از مالت گل
قطور بودند (سنگهاي به كار رفته در ديوارها به دليل حمل و نقل با شتر كوچك بودند) .ولي
در معماري جديد كمتر از سنگ در ديوارها استفاده ميشود و عرض اين ديوارها نيز به دليل
استفاده از بلوك و آجر كمتر شده است.
 -4براي سقف در معماري جديد از تيرچه و بلوك استفاده ميشود به همين دليل ديگر عرض
اتاقها محدود و كم نيست .در معماري سنتي به دليل استفاده از چوب با طولهاي مشخص
براي پوشش سقف ،عرض و ارتفاع اتاقها معمولًا كم بود .از لحاظ شكل نيز تغييراتي ايجاد
|معماریقشم|
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واحد اندازهگیری در معماری قشم

استفاده از متر و سیستم متریک دیری نیست که در قشم جا افتاده است چرا که معماران بومی
قشم هنوز از سیستمهای اندازهگیری خود مانند فهتر ( ،)feterوجب ( ،)vajabگز( ،)gazوار ()war
و پیمان ( )peymanاستفاده میکنند .با بیشتر شدن ارتباطات ،استفاده از مصالح جدید در ساخت
بناها و نیز تخصصیشدن هر کار در ساخت و ساز ،استفاده از واحد اندازهگیری جدیدی در بین
معماران جوان رایج شد که معماران قدیمی نسبت به استفاده از آن تمایلی ندارد و یا فقط برای
مقایسه از آن استفاده میکنند .در جدول زیر به اختصار موارد استفادهی هر واحد از کوچک به
بزرگ دستهبندی ذکر شده است.
>
كارومسرا در ساحل
روستاي طبل
()M-N10

نام
واحد

اندازه به
سانتی متر

موارد استفاده

فه تر

15cm

فاصله چوبهای قرار گرفته در سقفهای که بايد خيلی محکم باشد

وجب

22cm

فاصله چوبهای قرار گرفته در سقفهایی که بايد خیلی محکم باشد

گز

45cm

فواصل خانه (طول وعرض) ،برای اندازهگيری عمق فاصله چوبهای قرار گرفته در سقف

وار

90cm

دو گز ،در معماری کاربردی ندارد

پيمان

180cm

برای بلندی و عمق بيشتر استفاده میشود

شده به گونهای كه اتاقهاي جمع و جورتر شدهاند چرا كه با آمدن دستگاههاي خنككننده نظير
كولر ديگر احتياجي به باد يا سايه و دادن بعد به ساختمان نيست.

كارومسرا()karomsara

در ساحل روستاي طبل و با فواصل مشخص اتاقكهايي وجود ارد كه از لحاظ شكل شبيه
بركههاي تاقديسي است با اين تفاوت كه داراي دريچههاي زيادي است و كف آن همسطح
زمين يا كمي مرتفعتر است اين بناها در محدودهاي به گستردگي وسعت روستا وجود دارد .از
اين فضاها مردم محل در گذشته به عنوان استراحتگاهي قبل و يا بعد از صيد استفاده ميكردند.
از نظر مصالح به كار رفته در اين بناها ميتوان گفت از ساروج و سنگ در ساخت اين بناها
استفاده شده است .سقف اين بناها تاقديسي است .وضع اصطالح كارومسرا شايد برگرفته از
كاروانسرا و بنا به نوع استفاده از اين فضاها بوده باشد كه به كارومسرا معروف شده است.

|معماریقشم|

86

|فصلپنجم|معماریجزیرهقشم|

87

<

()E-N59

شم

زيرهق
ريج
عما

لششميازم
فص ههاي
نمون
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باسعيدو

باسعيدو در غربيترين نقطه جزيره قشم
واقع شده است .اين روستا به دليل موقعيت
استراتژيك خود هميشه مورد توجه همگان
بوده است به گونهای كه انگليسيها اين روستا
را به عنوان پايگاهي براي خود انتخاب كرده
و به احداث تأسيساتي در اين بندر دست زده
بودند .از لحاظ بافت همانند ديگر روستاهاي
قشم داراي دو بخش مغ و شهر است كه
امروزه با رشد جمعيت فاصله بين اين دو از
بين رفته و به هم چسبيدهاند .در گذشته به
دليل موقعيت كشاورزي اين روستا ،جمعيت به طور پراكنده در سطح اين منطقه پخش بوده
است .امروزه آثار تمدني و جمعيت در غرب روستا نزديك قبرستان انگليسيها كه به بازار
معروف است شاهد هستيم .عالوه بر آن در شرق مكان فعلي روستا نيز به طور پراكنده هر جا
آب و خاك مساعد بوده است آثاري از استقرار جمعيت ديده ميشود .به گفته حاجي صالح
عبداهلل صالحي كه نسبت به ما و گروهمان لطف داشتند و با وجود كهولت سن به همراه ما به
تمامي قسمتهاي روستا سر زدند جا دارد همين جا از ايشان تشكر كنم .ايشان در بين اهالي
ششم|نمونههایبرجسته|...
|فصل
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<
حاجي صالح عبداهلل
صالحي در كنار
در مسجدي در
باسعيدو كه بين اهالي
به مسجد كدخدا
معروف است تیر
ماه 86
()E-N60

به كدخدا معروف است .اسم قبلي روستا هوجا و محل استقرار آن بخش مغ فعلي روستا بوده
است .از لحاظ فرم تنها تفاوتي كه بين بافت سنتي اين روستا با ساير قسمتهاي جزيره وجود
دارد در اندازه حياط ميباشد به گونهای كه حياط خيلي بزرگ است و در داخل اين حياط ممكن
است چندين خانوار با ساختمانهاي جدا از هم زندگي كنند.

بررسي برخي آثار به جامانده از گذشته در روستاي باسعيدو

ساختمان گمرك
اين ساختمان بر طبق گفته حاجي صالح عبداهلل صالحي به تاريخ  1312هش ساخته شده است.
داراي ويژگيهايي است كه بنا را به صورت متفاوت از ديگر ابينههاي جزيره در آورده است.

<
ساختمان گمرک
باسعیدو
()E-N61

پارهاي از ويژگيهاي اين بنا بدين شرح است:
الف) داشتن ستونهاي چوبي.
ب ) ايوانهاي جلوي اتاقها بر خالف معماري سنتي قشم در بيرون حياط ميباشد (به خاطر
موقعيت اداري آن).
ج) استفاده از آجرهايي كه با خشت خام در خود محل ساخته شده در بناي ساختمان.
د) استفاده نكردن از سنگ در بنا .
معبد هندو ها
اين بنا به سبك هندي در نزديكي اسكله و قبرستان انگليسيها به عنوان محل عبادت سرباران
ِ
هندي انگليسيها ساخته شده بود كه بعد از آنها به صورت تكيه در ميآيد و از آن جايي كه
زمين معبد و نخلستانهاي موجود قبل از انگليسيها از آن حاجي خداداد بوده است به تكيه
حاجي خدا داد معروف ميگردد .در برخي تأليفات بدون توجه به شكل و جهت قرارگيري بنا،
از آن به عنوان مسجد و تكيه حاجي خداداد ياد شده كه اشتباه است؛ چرا كه َدرِ آن رو به قبله
است و هيچ محرابي در آن ديده نميشود .ناگفته نماند در كنار آن درخت انجير معابد وجود
دارد كه همگي ذهن را متوجه معبد بودن اين بنا ميكند .گچبري ،مشكسازي و گلدستههاي
خرابشدهي سبك هندي اين بنا چشم هر بينندهاي را به طرف خود جلب ميكند.
بركه هاي قديمي باسعيدو
در كنار معبد هندو ها سه آبانبار بزرگ از نوع طاقديسي وجود دارد كه انگليسيها آب آنها را
از راه جويهايي كه با سنگ و ساروج ساخته بودند به كشتيهاي خود در اسكلهاي كه در پايين
دست اين بركهها ايجاد كرده بودند منتقل ميكردند .مصالح به كار رفته در ساخت اين بركهها
شامل سنگهاي مرجاني گچ و ساروج ميباشد .از لحاظ فرم تفاوتي جزيي در اين نوع بركهها با
ساير بركههاي به جا مانده ديده ميشود چرا كه در اين بركهها از داخل حالتي سكو مانند ساخته
شده است كه آن را از ساير بركهها كمي متفاوت جلوه ميدهد.
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اسكله
در ساحل شمال غربي روستا در نزديكي بركههاي قديمي آثار باقيمانده از اسكلهاي قديمي
وجود دارد كه روزگاري لنگرگاه كشتيهاي بزرگ و كوچك بوده است .گفته ميشود انگليسيها
از اين اسكله برای تخليه و بارگيري زغال سنگ ،آب و ديگر مايحتاج خود استفاده ميكردند.
امروزه به صورت دو ديواره كه به سمت دريا كشيده شدهاند ،نمايان هستند .ديواره سمت شرق
سنگي است اما سمت غرب سيماني ،با سنگهاي صيقل خورده و درشت است.
قبرستان انگليسيها
توضيحات آن در فصل معماري آييني آمده است.
>
معبد هندوها در
باسعيدو
(E-N 62

<

()E-N64

پاسگاه انگليسيها
بعدها به دست نيروي دريايي ايران اداره
مي شد .حاجي صالح عبداهلل صالحي مي گويد
در اینجا ميله پرچمي بود كه بعد از ساخت
مدرسه ،اهالي اين ميله را به مدرسه بردند.

>
>>
بركههاي قديمي
باسعيدو
()E-N63

در كنار اين بناها بر پيشاني مشرف به دريا در
باسعيدو ساختماني با شكلي جالب در كنار
چاههاي حفره شده است كه به گفته آقاي
صالحي -كه از قديميها شنيده است -اين
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>
حاجی صالح عبداهلل
در کنار ؟اسگاه
انگلیسیها

<
خانه اي قديمي در
بافت قديمي الفت
( )E-N66

الفت  

بيشك معماري روستاي الفت از اصيلترين
معماري جزيره است كه چشم هر صاحب
ذوقي را مينوازد .بافت قديميروستا با داشتن
بادگير و رنگ روشن آنها ويژگي منحصر به
فردي به روستا داده است .بندر تاريخي الفت
از نزديكترين نقاط جزيره به ساحل جنوبي
ايران ميباشد .به همين خاطر روزگاري به
عنوان مركز جزيره مطرح بوده است.

محل بار (محل خوشگذراني) انگليسيها بوده است .شكل ساختمان به صورت بيضي است كه
اطراف آن را ايواني به همان شكل ساختهاند .در داخل اين فضا ما شاهد چهار ستون تقريبا به
قطر يك متر هستيم .اتاق داراي دو در و پنجرهاي طولي متعدد است.
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ميسازند .از قبرستانهاي موجود در هر دو
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<
مسجدي در الفت
()E-N67

جز دو مورد كه حالت مدور و يا هشتگوش
دارند بقيه همه چهار ضلعياند .سقف همه
بادگيرها -به جز يك مورد كه گنبدي است -
بقيه مسطحاند.
به دليل نبودن وسايل سرمايشي در گذشته
مردم شبها بر روي پشت بامها ميخوابيدند
به همين جهت براي دستيابي آسانتر به پشت
بامها راهپلههايي به پشت بام در اين قسمت
ديده ميشود .در بافت قديمي مساجد با رنگ
سفيد و منارههاي بلند خودنمايي ميكنند اما

>

()E-N68

<

()E-N69

<
قشم با معماری
جدید

در اين دو محل سپري كردهاند تا اينكه به محل فعلي رسيدند .الفت فعلي روستايي است در
دامنه كوهي كه به كوه شهر معروف است .اين روستا به صورت خطي در كنار ساحل شكل
گرفته است .در مورد محل فعلي براي استقرار روستا داليل متعددي ذكر كردهاند اما به نظر
ميرسد دسترسي راحت به دريا از داليل اصلي باشد .به عبارتي ساحل اين قسمت براي لنگر
انداختن لنجها خيلي مناسب است و از آن جايي كه زمين ساحلي سفت است به آسانی ميتوان
در ساحل روستا لنجها را تعمير كرد و بدون هيچ زحمتي و تنها با نيروي جزر و مد لنجها را به
آب باز گرداند.
بافت روستا
بافت بندر تاريخي الفت را با توجه به فرم و شكل ساختمانها و نيز چگونگی قرارگيري آنها
ميتوان به دو بخش قديمي و جديد بخش كرد كه هر قسمت ويژگيهاي خاص خودش را
دارد .بافت قديمي عمدتًا در قسمت جنوبي روستا ديده ميشود؛ از مسجد جامع شروع و به
موازات خط ساحلي به طول تقريبي  800متر در فاصله دريا و دامنه كوه واقع شده است .در اين
قسمت بيشتر ساختمانها يك طبقه و به ندرت دو طبقه ديده ميشود .كوچهها عمدتًا كمعرض
و تراكم ساختمانها خيلي زياد است .هر ساختماني بدون استثناء در اين قسمت داراي بادگير
است .بادگيرها با شكلها و تزئينات مختلف بر باالي هر خانهاي خودنمايي ميكنند .بيشتر
بادگيرها كه در اين قسمت واقع شدهاند از نوع حجيم و چهار دهليزياند .از لحاظ فرم هم به
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<
<<
بادگيرهاي قديمي
الفت

>
>>
بادگيرهاي قديمي
الفت

()E-N71

()E-N71

<
نمونهاي از
بادگيرهاي جديد
()E-N72
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قلعه قديمي الفت
در انتهاي كوهي كه الفت در آنجا قرار دارد قلعهاي به جا مانده كه اهالي به آن قلعه نادري
ميگويند .در داخل قلعه آثار آبانبار و چاهي نمايان است .اين قلعه مربعشكل داراي چهار برج
است كه مصالح به كار رفته در آن ساروج،گچ ،سنگهاي ماسهاي و مرجاني ميباشد .جالبترين
قسمت اين قلعه همان ديواري است كه قلعه و روستا را حصار كرده و تا آخرين حد َجزر دريا
در دو طرف كشيده شده است .در قسمت شرقي چون ارتفاع و شيب كوه زياد است فقط به
ساخت دو برجك به هم چسپيده اكتفا كردهاند.

چاه هاي تَال ()tala
در جوار قلعه الفت چاههایي وجود دارد كه به لحاظ عمر و قدمت از قلعه قديميتر است .اين
چاهها در داخل گودي چهار گوش قرار گرفته است و تعدادشان به تعداد روزهاي سال كبيسه،
 366چاه كم عمق بوده كه امروزه شماری از اين چاهها خاكبرداري ،تميز و مورد استفاده قرار
ميگيرد .قدمت اين چاهها را برخی به دوره ماد و هخامنشي نسبت ميدهند .اهالي روستا به اين
مكان به ديده مكاني مقدس نگاه ميكنند و هر جمعه و دوشنبه شبها در اين محل عود و بخور
ميسوزانند.

<
چاههاي تال ()tala
در الفت

>
قلعه الفت

()M-R6

()E-N73

>
كروكي قلعهي الفت
كه ادامهي
بازوهاي آن را
در دريا به صورت
موجشكني
ميتوان مشاهده كرد

<

()M –R5
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شهر قشم

>
>
قشم با معماري
جديد

شهر قشم در منتهياليه شرقي جزيره واقع شده
كه بافت اوليه آن به صورت خطي در امتداد
ساحل شكل گرفته است .وجود محلههايي با
نامهاي زيرانگيها ،مسنيها وغيره همه حكايت
از اين موضوع دارد كه اين شهر بعد ازخروج
اشغالگران پرتغالي بواسطه كوچ مردم از مناطق
ديگر توسعه پيدا كرده است .از جالبترين
نكات در بافت قديمي شهر قشم ميتوان به
وجود فضاهايي اشاره كرد كه به صورت خالي
در هر محله ديده ميشود .در مركز هر محله
به دليل بافت متراكم و به هم چسپيده خانهها،
اين فضاها را جهت پناهگرفتن افراد در هنگام
بروز خطراتي نظير آتشسوزي و نيز برگزاري
مراسمهايي نظير عروسي ايجاد كردهاند .با تغيير
و تحوالت اقتصادي كه در قشم صورت گرفته؛
معماري جديدي را پديد آورده كه با هويت
مردم بومي اين منطقه هم خواني ندارد .استفاده
از مصالح جديد مانند شيشه ،بتن ،پالستيك و
سنگهاي تزئيني رونق گرفته و اشكال جديدي
را بوجود آورده است.

<
قلعه قشم
()E-N 74

قلعه ي پرتغالي ها در قشم
اين قلعه كه از كه آثار پرتغاليها در دوره
> صفويه است بارویي محكم از سنگهاي
اتاقهاي موجود در مرجاني دارد كه با گچ وساروج ساخته شده
قلعه قشم است كه در آن چهاربرج ويران ديده ميشود.
درون قلعه آثار يك آبانبار بزرگ و اتاقهاي
متعدد مشاهده ميشود.

<
آبانبار موجود در
قلعه قشم
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<

>

()E-N75

>

()E-N77

()E-N76

<
دود كش اجاق
آشپزخانه

بنگله (،)Bangeleh
دهكدهاي فراموش شده

<<

()E-N76

در ساحل جنوبي جزيره قشم و در نزديكي
روستاي كاني (20كيلومتر از راه فرعي گوري) بر
باالي تپه هاي مشرف به دريا دهكدهاي باز مانده
از دوره انگليسيها موجود است .اين دهكده به
نقل از گزارشهاي تاريخي بعد از اينكه گرما امان
انگليسيها را در باسعيدو بريده و همچنين در اين
محل بيماري ماالريا شايع ميگردد ،براي اقامت مستر كالرك و همراهانش ساخته شده است .دهكده
از لحاظ معماري با ساخت و سازهاي مردم جزيره به جهت مصالح به كار رفته ،شكل فضاهاي ايجاد
شده در بنا و دقتي كه صرف ساخت آن شده ،متفاوت است .مثلًا ما آشپزخانه را هم در خانههاي
روستایي و هم اين جا ميبينيم با اين تفاوت كه در اينجا اجاقهايي به صورت قالب گرفته شده در
ارتفاعي حدود يك متري با دودكشي كه دود حاصله را باال ميفرستاده و به صورت زائدهاي بر پشت
بام از سقف بيرون زده است وجود دارد كه ميتوان از آن به جالبترين قسمت اين بناها ياد كرد ،در
حالي كه در خانههاي بوميان چنين چيزي مشاهده نميشود.
دهكده از لحاظ فرم و مصالح شباهت بسياري به معماري هندي دارد .ساختمانها حالت قرينه دارند و
از خاك سرخ در پوشش خارجي ديوارها و براي داخل از گچ استفاده شده است.
همان طور كه در شكل روبرو مالحظه ميكنيد .از چهار بلوك تشكيل شده به گونهای كه سه بلوك آن
بر روي يك خط قرار گرفتهاند و بلوك چهارم با كمي فاصله در پشت آنها احداث گرديده است .هر
يك از اين بلوكها براي خود دو حمام و دو توالت و دوآشپزخانه دارند كه به طور قرينه در دوطرف
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هر بلوك قرار گرفتهاند .فاصله اين دو قسمت در همهي بلوكها يكي است .هر بلوك داراي دو اتاق
و ايوان در ضلع جنوبي خود است .در بين اتاقها نيز داالني جهت كاناليزهكردن هوا تعبيه شده است.
اتاقها داراي در و پنجرههاي عمودي بوده و در باالي هر اتاق ،هواكشهايي جهت تهويه هوا وجود
دارد .سقف ساختمان همانند ساختمانهاي مردم منطقه چوبي است.
يكي ديگر از نكات جالب در اين ساختمانها اين است كه ،براي همسطح درآوردن و رعايت فاصلهها
در دو بلوك در قسمت آشپزخانه براي پي ساختمان سنگچيني به ارتفاع بيش از سه متر صورت
گرفته است .آب مورد نياز اين دهكده از چاههايي كه در پايين دست حفركرده بودند ،تامين گرديده
است .اين مكان با چشماندازي وسيع ،لنگرگاهي بوده ،كه به دليل فاصله داشتن از جاده و در معرض
ديد نبودن به مكاني فراموش شده تبديل گشته است.

نقش زنان در معماري جزيره قشم

زن همان گونه كه در خانوادههاي قشمي عنصري موثر است ،در معماري جزيره نيز تاثيرگذار بوده و
نقش مهمي را ايفا ميكند ،به گونهای كه بواسطه حضور زن در خانه و براي حفظ و پاسداشت حريم
وي در برخي قسمتهاي خانه تغييراتي ايجاد شده استً ،
مثلًا در بیشتر خانهها در پشت در ،از داخل
حياط ديواري كشيدهاند كه از نمايانشدن حياط جلوگيري ميكند .عالوه بر آن ميتوان به وجود
تنور در برخي خانهها اشاره كرد كه در پارهاي مواقع زنها خود به ساخت آن اقدام ميكنند .حضور
هميشگي زن در خانه باعث شده كه مردها براي ايجاد بناها هميشه نظر آنها را جويا ميشوند و
تغييرات را با نظر آنها اعمال ميكنند.
جالبترين كار زنان در جزيرهي قشم و در ارتباط با معماري ،عملي است كه به ُهودوغي
( )how dughiمعروف است .در اين كار زنان در طول سال و عمدتًا براي اعياد و مراسم مذهبي سطح
ديوار كاهگلي داخل خانه را با دوغابي كه قبلًا درست كردهاند ،بسان نقاشي كردن ديوار ،سفيد ميكنند.
نكته جالب و قابل تامل در اين عمل اين است كه عالوه بر سفيد و روشن شدن داخل خانه ،فضاي
داخلي اتاق را بوي مطبوعي فرا ميگيرد كه از اين نظر مثالزدني و منحصر به فرد است .اين عمل فقط
در خانههاي كاهگلي و هم اكنون در غرب جزيره بيشتر متداول است.
براي اين منظور زنان ابتدا گل سفيد را از كوه كنده و به خانه ميآورند سپس آن را حدود  24ساعت
در آب گذاشته تا نرم شود و بعد آن را به حالت دوغاب در ميآورند .دوغاب بدست آمده را به سطح
داخلي خانه ميكشند اين عمل هم باعث زيبايي ميشود و هم با بوي گلي كه در فضا مي پيچد،
طراوت هنگام بارش باران را براي اتاق به ارمغان ميآورد كه ما در هيچ جا نظير آن را نديدهايم .تمامي
اين اعمال به عهده ي زنان است و مردان در آن هيچ نقشي ندارند.
اگر تاريخ را بررسي كنيم حوادث و اتفاقاتي را ميبينيم كه در رابطه با زن بوده و نيز در معماري و
ساخت و سازهاي قشم تاثيرگذار بوده است .براي مثال ميتوان به كشف حجاب اشاره كرد .با مطرح
شدن اين موضوع ،مردم قشم براي اينكه زنها به آسانی بتوانند رفت وآمد كنند و مشكلي از ناحيه
نيروهاي نظاميبرايشان پيش نيايد اقدام به بستن كوچهها و نصب در بر روي آنها ميكنند به گونهای
كه با اين كار مانع ورود افراد دولتي به د اخل كوچه ميشوند .در شهر قشم كوچههايي بوده است كه
اكنون به حياط برخي خانهها اضافه شده است .اين كوچهها در زمان كشف حجاب با نصب دروازه،
در دو سوي آن به كوچههاي اختصاصي بين دو يا چند منزل خاص تبديل شده تا زنان بتوانند با خيال
راحت و بدون مزاحمت مامورين كشف حجاب با همسايهها تردد كنند.
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استادكاران لنجساز قشمي معماراني گمنام

با توجه به تعريف علم معماري (شكلدهي فضاها) ميتوان تمام استادكاران لنجساز را معمار
دانست؛ چرا كه با تجربهاي كه در اين زمينه دارند ،به ساخت فضاهايي اقدام ميكنند و در اين
راستا مصالحي را به كار ميبرند ،شكلهايي را خلق ميكنند و با تكنيكهاي خاص ،مانع نفوذ
آب به داخل لنج ميشوند .از طرفي اين حجم ساخته شده بايد به بهترين شكل ممكن تعادل
داشته باشد ،در مقابل فشارهاي آب و موج نيز مقاوم باشد.
لنجها از نظر شكل با هم متفاوتند ولي از لحاظ مصالح معموال تفاوتي ندارند .استادكاران
لنجساز ،لنجها را به شكلهاي گوناگون ميسازند مثل بوم ،پاكستاني در دو نوع پشت تخت و
پشت تخم مرغي ،جالبوت ،سمبوك و نمونههاي كوچك (قايق) هوري ،شعوف ،تَرتَري و...
از آن جايي كه يكي از گروهها در اين پروژه به اين موضوع پرداخته ما فقط به ذكر اين موضوع
و معرفي لنجسازان به عنوان معماران گمنام اكتفا ميكنيم.

<
لنجي از نوع پاكستاني
پشت تخت در ساحل
الفت

ششم|نمونههایبرجسته|...
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STHP

دوستکو

مغ
تغ

واژگان

تودهی پرفشار جنب حاره در هنگام قرارگیری بر ایران اجازه صعود را که از نیاز های بارش است
نمیدهد وهمچون پتویی بر روی منطقه قرار میگیرد)Subtropical High Pressure( .
بافت اولیه روستا ها که مترادف با همان نخلستان بکار میرود)mogh( .
شاخهی درخت خرما

سوند

بافتنی است با شاخه ها ی نخل و کنبار به عنوان زیر فرشی یا در سقف به کار میبرند ( )sewndکه
بعضی زمانها سبن ( )sebenهم گفته میشود.

سرگ

اتاقکی است ساخته شده از سرگ که سفق ،دیوارهها ،کف همه از سرگهایی ساخته شده که بر
چارچوبی استوار است)serg( .

کنبار

با استفاده از تغ طناب درست می کنند در ساخت سوند هم کاربرد دارد)kanbar( .

گوری

روستایی در غرب جزیره)guri( .

گوران

روستایی در غرب جزیره که به دلیل موقعیت بندرگاهی ومرکزی برای ساخت لنج در استان معروف
است)guran( .

پیش

تک

طبل

گافار

به سرشاخههای درخت نخل که حکم برگ برای آن دارد و شبیه تره است گفته میشود()pish

بافتنی است که از پیش درست شده و همان حصیر است)tak( .

روستایی در غرب جزیره که بدلیل جنگل حرا و نزدیکی به بام قشم معروف بوده و از مرکزیتی
برخوردار است)tabl( .
با استفاده از سوند برای استراحت در شب ساخته میشود معموال از سطح زمین مرتفعتر است)gafar( .

پی پشت

روستایی است بین درگهان و بندر الفت که بدلیل قرار گیری بروی دامنه از زیبایی خاصی برخوردار
است( .ماسوله ی قشم)()pey posht

کوش

قبله

کوشه

سهیلی

هلر

جی جیان

نام روستایی است)Ji Ji yan( .

سلخ

گربدان

دلبری

الفت

بند حاجی
علی

برخ

بندر معرف وتاریخی جزیرهی قشم)laft( .
نام روستایی است)band haji ali( .

قدیمی ترین مسجد جزیرهی قشم برگرفته از نام پیر یا مرشدی به همین نام که زیارتگاهی به همین نام
در نزدیکی آن است)borkh( .

خمبه
بنگله

نام منطقهای تاریخی به جامانده از استعمارگران پرتغالی و انگلیسی واقع در ساحل جنوب غربی جزیره)bangeleh( .

چالو

اب انبار)berkeh) (borkrh( .

چالههایی برای نگهداری وجمعآوری آب)chalo( .

میلس

اتاقی برای مهمانها معادل همان اتاق نشیمن)meyles( .

یکی از جهتهای مورد استفاده در جزیره که بادی هم به این نام وجود داردو معروف است)kaosh(.

هلوچم

ناودان)holuchem( .

یکی دیگر از جهتها است که در سال یک مرتبه از این سمت بادی شدیدی میوزد و مردم جزیره وقت
وقوع این باد را میدانند که به گاهی معروف است)gah( .

کرخ

پنجره)karakh( .

نام غری باستانی در نزدیکی شهر قشم و در ساحل جنوبی این جزیره.در کنار این مکان در گذشته
روستایی به همین نام بوده است)kharbes( .

گواچ(گاچ)

طویله govach( .یا )gach

کارمسرا

معادل همن کاروانسرا اما با این تفاوت که این مکان نزدیک به دریا ساخته میشود)karomsara( .

کورزین

روستایی در جنوب غربی بندر الفت که زلزله خرابیهای زیادی در این محل به بار آورد)kavarzin( .

استودان

محلی برای نگهداری استخوانهای مردگان ()estoodan

قبا

نام مسجد جامع روستای هلر)qoba( .

مسنی

تیر کرد
(تیرکه)

ساباد یا سایه باد محلی در جلوی خانه که سقفی دارد و از چند طرف باز است تا هوا با سایه همراه شود
و خنکی را فراهم آورد)sabad( .

هوجا

روستایی در نزدیکی قشم و مشرف بر ساحل جنوبی)ramchah( .

هودوغی

نخل گل

روستای مشرف بر ساحل جنوبی و در نزدیکی رمچاه.

زینبی

روستایی در نزدیکی درگهان)zeynabi( .

تنبان

نام روستایی است)delbari( .

کوزههای مدفون در دل خاک که در بیابانها برای رفع تشنگی مورد استفاده قرار میگرفت)khombeh( .

برکه

سهیل

گیاهدان

نام روستایی است)gorba dan( .

باسعیدو

یکی دیگر از جهتها است و بادی نیز به این نام معروف است و از همین جهت میوزد)sohayl( .

رمچاه

نام روستایی است)salakh( .

غربیترین روستا و منطقهی قشم که به لحاظ تاریخی اهمیت فوقالعادهای دارد.

کرادن

ساباد

نام روستایی در نزدیکی قشم است)holor( .

سرریگ

مردم قشم برای خود جهتهایی شبیه جهتهای جغرافیایی تعریف کردهاند که حتی بعضی از بادها نیز
به این نام معرف هستند اما قبله یکی از جهتهای استفاده شده در این منطقه است)qeble( .

خربس

نام روستایی است.

نام روستایی است.

گتیه

گاه

نام روستایی است که به لحاظ تاریخی اهمیت دارد)kosheh( .

حمامی کوچک در داخل هر اتاق)geteyeh( .

اجاقی ساخته شده از سنگ)koradon( .
باغچهmeseni .

هواکش.

نام قدیم روستای باسعیدو غربی ترین نقطهی قشم که به لحاظ تاریخی اهمیت فوقالعادهای دارد)huja( .

چاههای تال چاههای معروف بندر تاریخی الفت.

نام عملی که زنان برای سفید کردن داخل خانههای گلی انجام میدهند.

روستایی در نزدیگی درگهان)geyahdan( .

روستایی در نزدیکی فرودگاه قشم)tonban( .
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What is SGP?The Starfish Story
upon a time there was a wise man
The Global Environment FacilityOnce
who used to go to the ocean
(GEF) Small Grants Programmeto do his writing.
(SGP) implemented locally byHe had a habit of walking on the beach
United Nations Developmentbefore he began his work.
day he was walking along the shore
Programme (UNDP) operatesOne
As he looked down the beach,
on the premise that people willhe saw a human figure moving like a dancer.
be empowered to protect theirAs he got closer, he saw
environment and livelihood whenthat it was a young man
the young man wasn’t dancing,
they are organized to take action,And
but instead he was reaching
have a measure of control overdown to the shore,
access to the natural resource base,picking up something
have the necessary informationand very gently throwing it
and knowledge, and believe thatinto the ocean.
their social and economic well-As he got closer he called out,
being is dependent on sound“ Good morning! What are you doing?”
long-term resource management.the young man paused,
up and replied,
The programme provides grantslooked
“Throwing starfish in the ocean ?”
and other support to community-“the sun is up and the tide is going out.
based groups (CBOs) and civilAnd if I don’t throw them in they will die.”
society organizations (CSOs) for
young man, don’t you realize that
identifying and demonstrating“But,
there are miles and miles of beach
effective community basedand starfish all along it.
approaches addressing localYou can’t possibly make a difference!”
problems related to the GlobalThe young man listened politely
bent down, picked up another starfish
Environment.Then
and threw it into the sea,
past the breaking waves and said“It made a difference for that one.”

There is something very special in each and
everyone of us.
We have all been gifted with the ability to
make a difference.
And if we can become aware of that gift,
We gain through the strength of our visions
The power to shape the future.
We must each find our starfish .
And if we throw our stars wisely and well,
The world will be blessed.
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