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چکیده
فصل نخست بررسی باستان  شناختی جزیرۀ قشم در بهمن  ماه و اسفندماه 1384 و فصل دوم آن 
در اسفند 1390 و فروردین 1391 به انجام رسید. طی فصل اول 53 محوطه و در فصل دوم 
138 محوطه از دوره  های گوناگون شناسایی شد. بر اساس مطالعۀ اولیۀ سفال  های به  دست  آمده از 
محوطه  های باستانی قشم، قدیم   ترین محوطۀ ثبت  شده مربوط به هزارۀ سوم قبل از میالد است. 
به  مربوط  آثار شناسایی  شدۀ  اسالمی هستند.  به دورۀ  مربوط  بیش تر محوطه  های شناسایی  شده 
دورۀ اسالمی متنوع و شامل ساخت  وساز های برجای  مانده از جمله مسجد، امامزاده، آب  انبار، سد، 
قلعه، گورستان، و محوطه  ها و تپه  های کوچک و بزرگ هستند. بیش تر محوطه  های شناسایی  شده، 
استقرارهای ساحلی و پس  کرانه  ای هستند که به شکل روستاهای کوچک و بزرگ دیده می  شوند. 
وجود  قشم  مرکزی  بخش  و  ساحل  کنار  در  به  خصوص  نیز  شهری  بزرگ  استقرارهای  هرچند 
دارد. شماری از محوطه  ها، ساخت  و سازهای معماری از جمله آرامگاه و مسجد هستند و تعدادی 
از ساخت  و سازها مرتبط با ذخیرۀ آب از جمله سد و بند، برکه، چاه آب و کانال انتقال آب نیز 
شناسایی شد. چند قلعه و محوطه  های که کاربری  شان نامشخص بود نیز در بررسی شناسایی و 
ثبت شد. محوطه  های کارگاهی فلز، شیشه، سفال، و گورستان  ها از دیگر آثار شناسایی  شدۀ مربوط 

به دورۀ اسالمی هستند. 
 

واژه هاي كلیدي 
بررسی باستان  شناختی، محوطۀ اسالمی، جزیرۀ قشم، خلیج فارس.
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مقدمه
جزیرۀ قش��م بزرگ ترین جزیرۀ ایران و خلیج فارس در دهانۀ 
تنگ��ۀ هرمز قرار دارد. این جزیره در مدخل خلیج فارس واقع 
شده است )تصویر 1(. این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، 
مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از شمال  
ش��رق به جزیرۀ هرمز، از ش��رق به جزی��رۀ الرک، از جنوب 
ب��ه جزی��رۀ هنگام و از جن��وب غرب به جزای��ر تنب بزرگ و 
کوچک و بوموس��ی محدود می  ش��ود. فاصلۀ جزیرۀ قش��م تا 
بندرعباس حدود بیست کیلومتر اس��ت. نزدیک ترین بندر در 
ساحل اصلی کشور به جزیرۀ قشم، بندرعباس است که فاصلۀ 
آن تا محل س��ربندر قشم بیس��ت کیلومتر است. نزدیک ترین 
نقطۀ این جزیره به س��احل اصلی کش��ور، در دماغۀ ش��مالی 
جزی��ره در محل بندر الفت واقع اس��ت که فاصۀ آن تا آبادی 
پل، مرکز دهس��تان خمیر حدود 1800 متر اس��ت. مساحت 
جزیره 1491 کیلومت��ر مربع، حدود 2/5 برابر دومین جزیرۀ 
بزرگ خلیج فارس یعنی بحرین است )زعیمی، 1381: 21(.  
     تنها بررس��ی  صورت  گرفته در جزیرۀ قشم پیش از بررسی 
س��ال  های 1384 و 1390 در س��ال 1348 انجام شده است 
که ط��ی آن  جواد باب��ک  راد موفق به شناس��ایی و ثبت 73 
اثر و محوطۀ باس��تانی ش��د )باب��ک راد، 1350(. ضمن اینکه 
او هم  زم��ان ب��ا بررس��ی ها، در محوطه ای به ن��ام گور فرنگی 
کاوش هایی انجام داد که در نتیجۀ آن ش��ماری س��فال ساده 
و لعاب  دار مربوط به س��ده های اولیۀ اسالم تا دورۀ صفویه به 
دست آمد )بابک راد، 1348(. در سال های اخیر نیز بررسی ها 
و کاوش هایی در جزیرۀ قش��م انجام ش��ده است. برای مثال 
در س��ال 1360 لباف خانیکی بررس��ی کوتاه  مدتی در جزیرۀ 
قش��م انجام داد که طی آن چند محوطۀ باس��تانی را بررسی 
و مطالعه کرد. از جمله محوطه های مطالعه  ش��ده توس��ط وی 
)این محوطه ها قباًل توس��ط غالمعلی شاملو شناسایی و ثبت 
ش��ده بودند( کولقان در قشم، ش��اه شهید در روستای رمچاه 
و چند محوطۀ دیگر در باس��عیدو بود )لباف خانیکی، 1360(. 
در س��ال های 1379 و 1381 احس��ان یغمایی طی دو فصل 
کاوش های��ی در قلع��ۀ پرتقالی ها انجام داد ک��ه در نتیجۀ آن 
برخ��ی از فضاه��ای درونی قلعه و برج ه��ای چهارگانه نمایان 

ش��د. از مهم تری��ن مواد فرهنگی به  دس��ت  آمده از این کاوش 
می توان به اش��یای شیش��ه ای، ش��مار زیادی س��فال ساده، 
لعاب دار، س��الدن و چینی آبی و س��فید، و گلوله های کروی 
س��نگی و فلزِی مربوط به دوره های صفوی و قاجاریه اش��اره 

کرد )یغمایی، 1379و 1381(.
     فصل نخست بررسی باستان  شناختی جزیرۀ قشم در بهمن 
و اس��فند ماه 1384 به انجام رس��ید و طی آن 53 محوطه از 
دوره  های گوناگون )عصر مفرغ تا  قاجاریه( شناس��ایی ش��د. 
محدوده ای که در فصل نخست بررسی و پیمایش شد، بیش

ت��ر بخش  های ش��رقی جزیره، منطقه ای که قش��م و درگهان 
و ش��یب  دراز در سه ضلع آن قرار داش��تند، بود. این محدوده 
ش��امل روستاهای ش��یب  دراز، باغ باال، برکه  خلف، جی  جیان، 
خالدین، درگهان، دیرس��تان، رمچاه، رم��کان، ریگو، زیرانگ، 
س��هیلی، گیاهدان، مسن، و نخل گل بود )خسروزاده، 1385: 

.)3
     در فص��ل دوم بررس��ی که در اس��فند 1390 و فروردین 
1391 انجام ش��د، محدودۀ بررس��ی اساس��اً ب��ه بخش  هایی 
محدود شد که طی فصل اول یا اصاًل بررسی نشده بود و یا به 
شکل ناقص بررسی شده بود. این محدوده  ها شامل بخش  های 
غربی و مرکزی جزیرۀ قش��م بود. روس��تاهای بخش مرکزی 
قش��م که در دشت توریان قرار داش��تند به خوبی و به شکل 
پیمایش��ی بررسی شدند. اما بقیۀ روستاهای قشم به خصوص 
روس��تاهای بخش غربی، به عللی به ش��کل کامل و پیمایشی 
بررسی نشدند و در آن ها فقط به شناسایی و ثبت محوطه  های 
مهم بس��نده شد. روس��تاهایی که در این فصل بررسی شدند 
عبارت اند از: باس��عیدو، بندر الفت، بنگالی، پی  پشت، تمبان، 
تم س��نتی، توریان، جی  جیان، درکو، دوستکو، دوالب، صلخ، 
طبل، کاروان، کانی، کنار س��یاه، کوش��ه، کورزین، گامبرون، 
گرب��ه  دان، گوران، نقاش��ه، هف��ت رنگو، و هلر )خس��روزاده، 

 .)1391

شیوه  ی بررسی و مالحظات زیست محیطی
ش��یوۀ بررس��ی ما در جزیرۀ قشم متناس��ب با وضع پستی  و 
بلندی منطقه تعیین ش��د. منطقۀ بررسی  ش��ده ش��امل چند 
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دش��ت کوچک و بزرگ، مناطق مرتفع و کوهس��تان و نواحی 
کرانه  ای و س��احلی بود. دشت های قشم مسطح و نسبتاً کم 
ارتفاع هس��تند. سطح دش��ت ها عمدتاً از نهشته های آبرفتی 
تش��کیل شده است. این دشت ها دارای شیب مالیم، پستی و 
بلندی کم، الیه  های ضخیم خاک، و بافت متوس��ط و سنگین 
است. دشت های باریک و نسبتاً طوالنی که تشکیل پهنه  های 

گلی و یا پوشیده از ماسه باشد نیز وجود دارد.
     کرانه  ها و سواحل قشم در قسمت  های مختلف ویژگی های 
متفاوت��ی دارد. این ویژگی  ها تأثیر بس��یار مهم��ی در ایجاد 
اس��تقرارها و حی��ات اقتصادی و اجتماعی جزی��ره دارد. این 

سواحل به دو بخش تقسیم می  شوند:
     بخش نخس��ت ش��امل س��واحل مردابی و پست است که 
عمق آب در این قسمت  ها بسیار کم است. چنین سواحلی را 
می  توان بین بندر قش��م و درگهان مش��اهده کرد. بخش دوم 
سواحل حد فاصل قشم تا سوزا است که مهم  ترین ویژگیِ  این 
ناحیه کش��یده شدن کوه  های کم ارتفاع در امتداد سواحل آن 
است. این کوه  ها در بیش تر نقاط به سواحل نزدیک می  شوند و 

چش��م  انداز زیبایی را به وجود می  آورند. عمق آب در بسیاری 
از نقاط ساحلی این بخش برای توقف کشتی  ها مناسب است 
و در طول س��احل و در فواصل متفاوت روس��تا ها و شهرهای 
زیادی قرار دارد. این ویژگی  ها که بیش ��تر در سواحل جنوبی 
قش��م دیده می  ش��ود موقعیت مناسبی برای س��اکنان آن به 
وج��ود آورده اس��ت و از همین رو در ط��ول تاریخ بیش ترین 
استقرارها در این قسمت از جزیره شکل گرفته اند. مهم ترین 

ویژگی  های این سواحل به شرح زیر است:
- کوهس��تانی بودن کرانه  ها که دریانوردان را قادر می ساخت 
تا س��واحل را بر اس��اس ش��کل ظاهری این رش��ته  کوه  ها 

شناسایی کنند.
- عوارض طبیعی در مجاورت س��واحل این بخش به گونه ای 
است که کشتی  ها در شرایط امن قادر به دریانوردی هستند 
و بخش عمده  ای از س��واحل ای��ن ناحیه برآمدگی  های زیر 
آبی ندارند. ای��ن برآمدگی  ها خطر زیادی برای کش��تی  ها 

محسوب می  شوند.
- عمق در این س��واحل برای لنگر انداختن کشتی  ها مناسب 

تصویر 1. موقعیت جزیرۀ قشم در خلیج فارس. )مأخذ:          (
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است.
- پناهگاه  های طبیعی متعددی در امتداد این بخش از کرانه 
ها وجود دارد که کشتی  ها می  توانند از آن استفاده کنند.

     در نزدیکی این س��واحل به خصوص دش��ت توریان، آب 
شیرین و آشامیدنی وجود دارد که دریانوردان می توانستند با 
توقف کوتاه در س��احل، آب ش��یرین مورد نیاز خود را تأمین 
کنند. بخش��ی از سواحل قشم مس��طح و شنی است و هیچ

گونه عوارضی در آن دیده نمی  ش��ود و اگر چه در س��احل آن 
آبادی ه��ای کوچکی وجود داش��ته اما تا قرن اخیر ش��رایط 
مناسبی برای اسکان نداشته است. ناهمواری  های جزیرۀ قشم 
عمدت��اً از س��اختار طاقدیس  ها پیروی می  کن��د و جنس آن ها 
از مارن تش��کیل شده اس��ت؛ هرچند گنبدهای نمکی نیز در 
بخش  های غربی جزیره دیده می  ش��ود. ارتفاعات جزیرۀ قشم 
را تپه  های میزی  ش��کل به رنگ روش��ن تش��کیل می  دهد که 
دامنه های آن بس��یار پرشیب اس��ت. در جزیرۀ قشم رودخانۀ 
دائم��ی وجود ندارد و مس��یل  های خش��ک و متع��دِد دارای 
حوضه های آبریز کم  وس��عت وجود دارد که اغلب سیالب  های 
ناش��ی از بارندگی را به سوی دریا هدایت می  کنند و به علت 
کوت��اه بودن طول آن ه��ا، ]نزوالت[ خیلی ک��م در زمین نفوذ 
می  کنند. جزیرۀ قشم از رس��وبات غیر قابل نفوذ مارن، رس، 
ش��یل، و ش��یت و یا تناوبی از ماسه  سنگ و کنگلومرا تشکیل 
شده و از لحاظ کیفیت، آب متوسط و از جهت میزان آب  دهی 
در حد ضعیف هستند. انتهای جنوب  غربی جزیره سازندهای 
کربناته با شکستگی و درز ش��کاف دیده می  شود که کیفیت 
آب مناسبی دارند اما میزان آب دهی  شان ضعیف است )فرهنگ 
جغرافیایی آبادیهای استان هرمزگان، شهرستان قشم، 1383: 

.)26
     در این بررس��ی س��عی شد تمامی چش��م  انداز مورد نظر 
در صورت پیمایش )فشرده( بررسی شود. برای شماره گذاری 
محوطه  ها از ترکیب دو حرف Qeshm Survey) QS( و یک 
عدد که مختص هر محوطه است استفاده شد. براي نامگذاري 
محوطه  ها، هر جا که نامي محلي وجود داش��ته از آن استفاده 
کرده  ای��م، در غیر این صورت نام محل��ی که محوطه در آن 
قرار دارد و یا نام روستای نزدیک محوطه را به کار برده  ایم.

     براي نمونه  برداري از یافته هاي س��طحي  )اساس��اً س��فال 
و دست  س��اخته  هاي شیش��ه  ای و س��نگی و فل��زی( از روش 
نمونه  برداري اتفاقي بهره بردیم. البته ش��ایان اشاره است که 
محوطه  هاي شناسایي  ش��دۀ داراي یافته  هاي سطحي، به جز 
محوطه  ه��اي بزرگ تج��اری � صنعتی و روس��تاهای بزرگ، 
معموالً داراي یافته  هاي س��طحي اندکي بودند و این موضوع 

نمونه  برداريِ ما را تحت تأثیر قرار مي  داد. 

محوطه  های اسالمی قشم
تا پیش از سال11384 مدارک باستان  شناختی اندکی مربوط 
به دورۀ اس��المی از جزیرۀ قش��م به دس��ت آمده بود ولی در 
بررس��ی هایی که اخیراً در این جزیره انجام ش��د محوطه  های 
بس��یاری مربوط به دورۀ اسالمی شناس��ایی شد )خسروزاده، 
1385؛ خس��روزاده، 1391(. از ای��ن دوران 47 محوط��ه در 
فص��ل اول و 116 محوطه در فصل دوم شناس��ایی ش��د که 
بیش ��تر مربوط به دورۀ صفویه تا قاجاریه هستند )تصویر 2(. 
در این دوران محوطه  ها به طور یکنواخت در سرتاس��ر جزیره 
پراکن��ده اند. این محوطه ها به چند ش��کل دیده می ش��وند: 
محوطه های اس��تقراری س��احلی و پس ��کرانه  ای، محوطه  های 
کارگاهی، محوطه  های گورس��تانی، قلعه ها، ساخت  وس��ازهای 
مربوط به ذخیرۀ آب )برکه، س��د و بن��د، چاه، و کانال انتقال 
آب(، بناهای مذهبی )مس��جد و آرامگاه(، و ساخت  و سازهای 

نامشخص.

محوطه  های ساحلی و پس  كرانه  ای
بیش ��تر محوطه  های اسالمی شناسایی  ش��ده در جزیرۀ قشم، 
محوطه  ه��ای س��احلی و پس  کرانه  ای هس��تند. محوطه  های 
س��احلی و پس  کران��ه  ای جزیرۀ قش��م به چند ش��کل دیده 
می شوند. ش��ماری از این محوطه  ها، کوچک اند با پراکندگی 
مواد فرهنگی اندک و بیش تر سفال. شماری دیگر از محوطه ها 
به شکل روستاهای کوچک و بزرگ با پراکندگی مواد فرهنگی 
نس��بتاً زیاد هستند و رد ساخت  و سازهای سنگی نیز بر سطح 
آنها دیده می  ش��ود. استقرارهای بزرگ شهری نیز به خصوص 
در کنار س��احل و بخش مرکزی قش��م )دشت توریان( وجود 
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 )QS 50( دارد. یکی از محوطه  های مهم این دوره دیرس��تان
اس��ت که حدود دوازده هکتار مساحت دارد. این محوطه در 
فاصلۀ تقریباً دو کیلومتری ش��مال روس��تای دیرستان در دو 
س��وی جادۀ آسفالت دیرستان به قش��م واقع شده است. این 
محوطۀ وسیع شامل پشته  های کم  ارتفاعی است که  بر سطح 
آنها ش��مار زیادی ماسه  س��نگ و رد دیوارهای س��نگی دیده 
می  ش��ود. بخش  های زیادی از محوطه تس��طیح شده و جادۀ 
آس��فالت دیرستان به قشم نیز بر س��طح محوطه ایجاد شده 
است. محوطه دارای دو بخش است: بخش شرقی که قدیم   تر 
و با توجه به س��فال  های پراکنده بر سطح آن مربوط به  دورۀ 
س��لجوقی است و بخش غربی که وس��یع  تر و مربوط به دورۀ 
صفویه اس��ت. در بخش ش��رقی محوطه گورستانی مربوط به 
دورۀ صفویه دیده می  ش��ود که بر روی یکی از س��نِگ گورها  
تاریخ 1017 نگاش��ته شده اس��ت. پراکندگی سفال بر سطح 
محوطه بسیار زیاد اس��ت و به غیر از سفال، تکه  های شیشه، 

فلز، و سنگ آهن نیز دیده می  شود.
محوطه  ی الفت QS 133( 1( یکی از بزرگ ترین محوطه های 
تاریخی � اس��المی س��احلی شناسایی  ش��ده در جزیرۀ قشم 

اس��ت که در چهار کیلومتری ش��رق الفت قرار گرفته است. 
ای��ن محوطه حدود 680 × 480 متر مربع مس��احت دارد. بر 
اس��اس یافته  های سطحی به  دس��ت  آمده از این محوطه، دورۀ 
اس��تقراری اصل��ی در آن مربوط ب��ه دورۀ ساس��انی تا دورۀ 
س��لجوقی ا ست، اما شماری سفال مربوط به دورۀ اشکانی نیز 
از سطح این محوطه به دست آمد. محوطه در یک چشم  انداز 
تقریباً تپه  ماهوری قرار گرفته که از س��وی شمال به دریا و از 
س��وی جنوب به ارتفاعات صخره  ای کم  ارتفاع که ش��یب تند 
به س��مت شمال و غرب دارند منتهی می  شود. محوطه شامل 
پش��ته  های کوچک و بزرگی اس��ت که بلندی بزرگ ترین این 
پش��ته  ها به بیش از دو متر می  رسد )تصویر 3(. ویژگی اصلی 
این محوطه نیز وجود شمار فراوان صدف ها و گوش ماهی  های 
دریایی بر س��طح این پشته  هاس��ت. هم چنین آثار س��اخت 

وس��ازهای فراوانی از ماسه  س��نگ و مالت گل و گچ بر سطح 
شماری از این پش��ته  ها و بخش های خاک برداری شده دیده 
می  ش��ود. پراکندگی س��فال و دیگر مواد فرهنگ��ی از جمله 
شیش��ه بر سطح محوطه فراوان است و در تمامی بخش ها به 
شکل یکسان دیده می  ش��ود. در قسمت های مختلف محوطه 

تصویر 2. پراکندگی محوطه  های دوران اسالمی شناسایی شده در فصل اول و دوم بررسی جزیرۀ قشم 
)تهیه  کنندۀ نقشه: محسن بهرامی  نیا بر اساس نقشه  های رقومی 1/25000 سازمان نقشه  برداری کشور(.
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 )QS 50( دارد. یکی از محوطه  های مهم این دوره دیرس��تان
اس��ت که حدود دوازده هکتار مساحت دارد. این محوطه در 
فاصلۀ تقریباً دو کیلومتری ش��مال روس��تای دیرستان در دو 
س��وی جادۀ آسفالت دیرستان به قش��م واقع شده است. این 
محوطۀ وسیع شامل پشته  های کم  ارتفاعی است که  بر سطح 
آنها ش��مار زیادی ماسه  س��نگ و رد دیوارهای س��نگی دیده 
می  ش��ود. بخش  های زیادی از محوطه تس��طیح شده و جادۀ 
آس��فالت دیرستان به قشم نیز بر س��طح محوطه ایجاد شده 
است. محوطه دارای دو بخش است: بخش شرقی که قدیم   تر 
و با توجه به س��فال  های پراکنده بر سطح آن مربوط به  دورۀ 
س��لجوقی است و بخش غربی که وس��یع  تر و مربوط به دورۀ 
صفویه اس��ت. در بخش ش��رقی محوطه گورستانی مربوط به 
دورۀ صفویه دیده می  ش��ود که بر روی یکی از س��نِگ گورها  
تاریخ 1017 هجري قمري نگاش��ته شده اس��ت. پراکندگی 
س��فال بر سطح محوطه بسیار زیاد اس��ت و به غیر از سفال، 

تکه  های شیشه، فلز، و سنگ آهن نیز دیده می  شود.
محوطه  ی الفت QS 133( 1( یکی از بزرگ ترین محوطه های 
تاریخی � اس��المی س��احلی شناسایی  ش��ده در جزیرۀ قشم 

اس��ت که در چهار کیلومتری ش��رق الفت قرار گرفته است. 
ای��ن محوطه حدود 680 × 480 متر مربع مس��احت دارد. بر 
اس��اس یافته  های سطحی به  دس��ت  آمده از این محوطه، دورۀ 
اس��تقراری اصل��ی در آن مربوط ب��ه دورۀ ساس��انی تا دورۀ 
س��لجوقی ا ست، اما شماری سفال مربوط به دورۀ اشکانی نیز 
از سطح این محوطه به دست آمد. محوطه در یک چشم  انداز 
تقریباً تپه  ماهوری قرار گرفته که از س��وی شمال به دریا و از 
س��وی جنوب به ارتفاعات صخره  ای کم  ارتفاع که ش��یب تند 
به س��مت شمال و غرب دارند منتهی می  شود. محوطه شامل 
پش��ته  های کوچک و بزرگی اس��ت که بلندی بزرگ ترین این 
پش��ته  ها به بیش از دو متر می  رسد )تصویر 3(. ویژگی اصلی 
این محوطه نیز وجود شمار فراوان صدف ها و گوش ماهی  های 
دریایی بر س��طح این پشته  هاس��ت. هم چنین آثار س��اخت 

وس��ازهای فراوانی از ماسه  س��نگ و مالت گل و گچ بر سطح 
شماری از این پش��ته  ها و بخش های خاک برداری شده دیده 
می  ش��ود. پراکندگی س��فال و دیگر مواد فرهنگ��ی از جمله 
شیش��ه بر سطح محوطه فراوان است و در تمامی بخش ها به 
شکل یکسان دیده می  ش��ود. در قسمت های مختلف محوطه 

تصویر 2. پراکندگی محوطه  های دوران اسالمی شناسایی شده در فصل اول و دوم بررسی جزیرۀ قشم 
)تهیه  کنندۀ نقشه: محسن بهرامی  نیا بر اساس نقشه  های رقومی 1/25000 سازمان نقشه  برداری کشور(.



به  خصوص بخش ش��رقی خاکبرداری و تس��طیح ش��ده است 
که در البه  الی خاک  های برداشته  ش��ده ش��مار فراوانی سفال 
و شیش��ه و فلز دیده می ش��ود. در قسمت شمالی محوطه، بر 
سطح یکی از پشته  های کم ارتفاع که حدود 2دو متر از سطح 
زمین های اطراف ارتفاع دارد و بخش هایی از آن تخریب شده 
است، ش��مار فراوانی جوش کوره  و سربارۀ شیشه دیده می

 ش��ود. در فاصلۀ چند متری این پش��ته، پش��تۀدیگری وجود 
دارد که بخش های زیادی از آن تخریب ش��ده است. بر سطح 
این پشته نیز شمار فراوانی س��ربارۀ فلز )احتماالً مس( دیده 

می  شود. 
     برخی از محوطه  های اس��تقراری قش��م مس��احت زیادی 
دارند از جمله محوطه  ی باس��عیدو )QS 179(.  مساحت این 
محوط��ه بر اس��اس پراکندگی یافته  های س��طحی آن حدود 
77 هکتار برآورد ش��د که به این ترتی��ب بزرگ ترین محوطۀ 
شناسایی  شده در این بررسی است. این محوطه شامل چندین 
پش��تۀ کوچک و بزرگ ب��ا فاصلۀ اندک از یکدیگر اس��ت که 
بر سطح آن ها ش��مار فراوانی ماسه  سنگ  های کوچک و بزرگ 
دیده می  ش��ود، ضمن اینکه رد ساخت  وسازهای سنگی نیز بر 
سطح این پشته  ها مشهود است )تصویر 3(. پراکندگی سفال 
بر س��طح محوطه نیز قابل توجه اس��ت. بر سطح این پشته  ها 
هم چنین شمار زیادی صدف و حلزون دریایی دیده می  شود. 
همان  گونه که اش��اره شد محوطه  ی الفت 1 در دورۀ ساسانی 
نیز مورد اس��تفاده ب��وده، ولی تعیین زمان اس��تقرار یا اینکه 
رونق این محوطه مربوط به کدام دوره اس��ت؟ بر اساس مواد 
فرهنگی گردآوری  ش��ده در این بررسی دشوار است. با توجه 
به گستردگی سفال  های اسالمی پراکنده بر سطح محوطه به 
نظر می  رس��د اس��تقرار اصلی در این محوطه مربوط به دورۀ 

اسالمی است.
     از میان محوطه  های اسالمی جزیرۀ قشم 6 محوطه بیش 
از 10 هکت��ار، 36 محوط��ه بین 1 تا 10 هکت��ار و بقیه یک 
ی��ا کم تر از یک هکتار وس��عت دارند. بر س��طح محوطه  های 
کوچک فقط پراکندگی س��فال دیده می  ش��ود ولی بر سطح 
محوطه های بزرگ معموالً س��فال، شیش��ه، فلز و دیگر مواد 

فرهنگی با ساخت  و سازهای فراوان سنگی دیده می  شود.

     ب��ه طور کلی بر اس��اس مطالعۀ س��فال  های محوطه  های 
اسالمی قش��م، احتماالً  16 محوطه از محوطه  های ثبت  شده 
در بررس��ی فصل اول و دوم مربوط به اوایل اسالم است. در 6 
محوطه از این 16 محوطه، اس��تقرار دورۀ ساسانی نیز وجود 
دارد. از سفال  های شاخص اوایل اسالم می  توان به سفال  های 
لعاب  دار با لعاب آبی و فیروزه  ای و خمیرۀ زردرنگ اشاره کرد 
که مشابه سفال لعاب  دار سواحل شمالی خلیج فارس است. 

تصوی��ر 3. نم��ای عمومی محوط��ۀ باس��عیدو )QS 179(، دید از جنوب 

)مأخذ: خسروزاده، 1390: 642(.

     تعداد محوطه  ها در دورۀ س��لجوقی نسبت به اوایل اسالم 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت. از ویژگی  ه��ای محوطه  های دورۀ 
سلجوقی وسعت نسبتاً زیاد آن ها است که هم در سواحل دریا 
و هم بر س��طح تپه  های صخره  ای مسطح و دشت های کوچک 
 QS 77،QS 113 جزیرۀ قش��م دیده می  ش��وند. محوطه  های
QS 131 ،QS 133 ، QS 186، از بزرگ تری��ن محوطه  ه��ای 

مربوط به دورۀ سلجوقی هستند.
     س��فال دورۀ سلجوقی محوطه  های قشم در گونه  های زیر 
دیده می  ش��ود: 1. س��فال با لعاب پاش��یده به رنگ  های سبز، 
قهوه  ای، س��فید، و دیگر رنگ  ها؛ 2. س��فال با نقوش قالبی با 
طرح  های هندسی و گیاهی؛ 3. سفال با لعاب تک  رنگ سبز و 
فیروزه  ای؛ 4. گونۀ شاخص نقش  کندۀ زیر لعاب )اسگرافیاتو( 
ک��ه معموالً زیر لعاب  هایی به رنگ س��بز و ک��رم یا رنگ  های 

دیگر اجرا شده و رنگ نقش کنده  شده نیز متفاوت است. 
     از 38 محوط��ه نیز س��فال  های مربوط ب��ه دورۀ ایلخانی 
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هس��تند که بر سطح آنها اکسید مس به رنگ سبز دیده می
 شود. در البه  الی سرباره  ها تکه  های کوچک فلز مس نیز دیده 
می  ش��ود. شمار فراوانی س��رباره که در بعضی از قسمت  ها به 
شکل تلنبار دیده می  ش��ود، نشان از وجود کورۀ ذوب فلز در 
این مکان دارد. س��فال  های به  دست  آمده از سطح این محوطه 
مربوط به دورۀ صفویه هس��تند. تَم  َگز )QS 186( یکی دیگر 
از محوطه  های کارگاهی مربوط به دورۀ اسالمی است. هرچند 
ش��ماری س��فال مربوط به دورۀ ساس��انی نیز از س��طح این 
محوطه به دست آمد. این محوطه در حاشیۀ جنوبی روستای 
تَم  گَز در یک چش��م  انداز تپه  ماهوری با پس��تی و بلندی  های 
بس��یار کم  ارتفاع قرار گرفته اس��ت. در چند بخش از محوطه 
خاکبرداری  هایی انجام شده و بر بلندترین پشتۀ غربی محوطه 
به عمق 50 سانتی  متر و قطر 1/5 متر حفاری غیر مجاز شده 
که در این بخش در البه  الی خاک  های برداش��ته ش��ده شمار 
فراوانی جوش شیشه و خرده  شیشه دیده می  شود. پراکندگی 
س��فال و دیگر م��واد فرهنگی در محدوده  ای ب��ه ابعاد تقریباً 

210×260 متر بر سطح این محوطه دیده می  شود.
 ،)QS 22( ط��ال گور ،)QS 4( محوطه  ه��ای برک��ه خلف     
 ،)QS 35( 4 س��وزا ،)QS 30( نخل گل ،)QS 27( زیران��ک
 ،)QS 135( 3 الفت ،)QS 44( 2 مس��ن ،)QS 41( 3 ریگو
 QS( 2 کنار سیاه ،)QS 150( 2 تنبان ،)QS 144( 5 الفت
184( نیز از دیگر محوطه  های کارگاهی قش��م هستند که از 
سطح آن ها سرباره  ی فلز، سفال، یا شیشه به دست آمده است.

تصویر 4. نمای عمومی محوطۀ گورزین )QS 148(، دید از جنوب 

)مأخذ: خسروزاده، 1390: 489(.

و تیموری جمع  آوری شد. بیش ��تر محوطه  های دورۀ ایلخانی 
دارای اس��تقرار دورۀ سلجوقی نیز هس��تند. سفال  های دورۀ 
ایلخانی و تیموری نیز در گونه  های س��اده و لعاب  دار و نقاشی 
زیر لعاب دیده می  ش��وند. در این دوره  ها نوعی سفال منقوش 
دیده می  شود که مشابه به سفال گونۀ منقوش سواحل شمالی 
خلیج فارس و دریای عمان اس��ت. این گونه س��فال منقوش 
اس��ت و معموالً خمیره  ای به رنگ نخودی، نارنجی و س��یاه و 
نقوشی به رنگ قرمز و سیاه و قهوه  ای دارد. این نوع سفال هم 
به شکل چرخ  س��از و هم دست  ساز دیده می  شود )برای مثال 

نک: کنت، 1393(. 
     چنین س��فالی به ش��کل گسترده در محوطه  های اسالمی 
کرانه  ه��ای خلیج فارس و دریای عمان گزارش ش��ده اس��ت 
)برای مث��ال نک: کنت، 1393(. هم چنین در اس��تان فارس 
 )Whitcomb, 1991 :و بخش  ه��ای جنوب  غربی ایران )نک
نیز س��فال منقوش مربوط به قرون میانی اس��الم بر س��طح 
محوطه ه��ای اس��المی دیده می  ش��ود که با گون��ۀ منقوش 

بخش های جنوبی ایران متفاوت است.
     بیش ��تر محوطه  های شناسایی  شده در جزیرۀ قشم مربوط 
به دورۀ صفویه تا قاجاریه هس��تند به طوری که 126 محوطه 
مربوط به دورۀ صفویه و ش��مار بسیار زیاد دیگری مربوط به 

دوره  های زندیه و افشاریه و قاجاریه هستند.

محوطه  های كارگاهی
از خصوصی��ات این محوطه  ها وجود س��رباره  های فلز، جوش 
 )QS 148( 2 کوره، شیش��ه، و سفال است. .محوطۀ گورزین
از محوطه  های عجیب این دوره اس��ت، زیرا بر سطح آن شمار 
فراوانی س��ربارۀ فلز احتماالً مس دیده می  شود که معموالً در 
محوطه  های س��رباره ای کنار معادن یافت می  شود و نه روی 
محوطه  های تپه  ای دور از معادن. این محوطه، تپه  ای کوچک 
به ابع��اد حدود 30×80 متر اس��ت و آن  گونه که از بررس��ی 
دیواره های تپه برمی  آید فاقد نهش��تۀ باستان  ش��ناختی است 
)تصویر 4(. این محوطه در چش��م  اندازی کام��اًل بیابانی قرار 
دارد که مش��خصۀ محیطی آن پراکندگی گس��ترده بوته  های 
درختان گرمس��یری در آن است. سرباره  ها به رنگ سیاه مات 
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قلعه  ها
نکتۀ قابل توجه در مورد محوطه  های دورۀ اسالمی این است 
ک��ه چند محوطۀ ب��زرگ بر باالی کوه  ه��ای صخره  ای مرتفع 
قرار گرفته  اند. این محوطه  ها وسیع و دارای ساخت  وسازهای 
فراوان سنگی هستند. کوه  هایی که محوطه  ها روی آنها ایجاد 
ش��ده  اند معموالً از سه جهت پرتگاه هستند و صعود به باالی 
آنها فقط از یک طرف کوه امکان  پذیر بوده است. این محوطه  ها 
مسلط به دشت و کوه بوده و معموالً بر سطح آن ها آب  انبارهای 
روباز به ش��کل دایره یا بیضی یا چهارگوش ایجاد شده است. 
از جمله مهم  ترین این محوطه  ها، کولغان )QS 10( است که 
در فاصلۀ تقریبا 1/5 کیلومتری غرب قش��م، کنار جادۀ قشم 
به درگهان واقع ش��ده اس��ت )تصویر 5(. این محوطۀ بزرگ، 
آثار و بقایای اس��تقراری اس��ت که بر سطح ارتفاعات مشرف 
به خلیج فارس ایجاد ش��ده است. آثار سطحی محوطه شامل 
ساخت  وسازهای تخریب  شده ای است که بسیاری از آنها پالن 
چهارگوش دارند. در س��اخت فضاهای معماری از سنگ  های 
بس��تر صخره  ای ارتفاعات و سنگ  های مرجانی استفاده شده 
اس��ت. در منتهی  الیه شمالی مجموعه، اثر دو آب  انبار کوچک 
و یک آب انبار بزرگ دیده می  ش��ود. آب  انبار بزرگ به ش��کل 
بیضی اس��ت که ان��دازۀ قطره��ای آن 13/20 و 3/80 متر و 
عم��ق بخش باقی ماندۀ آن یک متر اس��ت. جهت این آب  انبار 
ش��رقی � غربی اس��ت و در ش��مال و جنوب این آب  انبار دو 
آب  انبار کوچک دیگر در بس��تر صخره  ای ایجاد شده است. در 
همین قسمت از محوطه، کانال عریضی در داخل صخره  های 
کوه کنده ش��ده که س��مت ش��رق و غرب منتهی  الیه شمالی 
محوط��ه را به یکدیگر متصل می  کن��د. در بخش جنوبی نیز 
اثر یک آب  انبار بیضوی دیگر دیده می  ش��ود که سطح داخلی 
آن را با س��اروج اندود کرده  اند. ان��دازۀ قطرهای این آب  انبار 
5/15 در 2/60 متر و عمق فعلی آن 1/60 متر اس��ت. جهت 
این آب انبار شرقی � غربی است. به نظر می  رسد این محوطه 
دارای شبکۀ خیابان  بندی منظمی  است و خیابان  های عریض 
و کوچه  ه��ا عمود بر یکدیگر بوده اند. فضاها مستطیل  ش��کل 
هس��تند و در حد فاصل کوچه  ه��ا و خیابان  ها قرار گرفته  اند. 
به نظر می  رسد خیابان  ها به یک فضای خالی منتهی می  شود 

که احتماالً میدان بوده است. بخش مرکزی این میدان دارای 
یک فضای چهارگوش مسطح است.

تصویر 5. برج شمال  غربی محوطۀ کولقان )QS 10(، دید از شرق 

)خسروزاده، 1385: 129(.

در گوشه  های این مجموعه در منتهی  الیه شمال  غرب، شرق، 
ش��مال  ش��رق، و جنوب غرب اثر چهار ب��رج دیده  بانی دیده 
می  ش��ود )تصویر 5(. در انتهای ش��مالی این قلعه پلکان  های 
دوطرفه  ای ب��رای رفت و آمد، در داخل صخره  های کوه کنده 
 )QS 45( 3 مسن ،)QS 34( 3 شده است. محوطه  های سوزا

نیز دارای چنین ویژگی  هایی هستند.
     از قلعه  های کوچک این دوره می  توان به آدم ریخته اشاره 
کرد که بر باالی کوه صخرۀ مرتفعی در ش��رق روستای َدرکو 
قرار گرفته است. روس��تای کنارسیاه در فاصلۀ دو کیلومتری 
شمال آن کوه قرار گرفته است. پشته  ای که محوطه بر سطح 
آن قرار گرفته از جنس ماسه  سنگ و بستر مارن است. محوطه 
در چش��م  اندازی با پشته  های صخره  ای متعدد قرار گرفته که 
این پش��ته  ها میزی  شکل  اند و شیب مالیم به سمت شمال یا 
ش��رق دارند. بر سطح محوطه ساخت  وسازهای متعدد سنگی 
دیده می  ش��ود که در بعضی قسمت  ها رد دیوارهای سنگ چین 
به  خوبی دیده می  ش��ود. دورتادور محوطه در قسمت  هایی که 
قابل دسترسی اس��ت یک دیوار سنگ چین با مالت گل ایجاد 
ش��ده است. تنها راه دسترس��ی به این محوطه از سوی شرق 
اس��ت. در ش��رقی  ترین بخش محوطه آب  انب��اری چهارگوش 
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ایجاد ش��ده که هم اکنون داخل آن از سنگ و خاک پر شده 
است. 

     شماری از قلعه  های قشم در میان بافت مسکونی شهرها و 
روستاهای این جزیره ساخته شده  اند که از آن جمله می  توان 
به قلعۀ پرتقالی  ها در شهر قشم و قلعۀ نادری الفت اشاره کرد. 
هر دو  قلعه به ش��کل چهارگوش ساخته شده اند و چهار برج 
در چهارگوشۀ آن ها قرار گرفته است. ساخت  مایۀ به  کاررفته در 
س��اخت هر دو قلعه ماسه  سنگ و سنگ  های مرجانی با مالت 

گچ، گل، و آهک است.

ساخت و سازهای مربوط به ذخیره  ی آب
بركه  ها

از آن جای��ی که ذخیره کردن آب در جزیره از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت، برکه  ها از بناهای مهم این جزیره به حساب 
می  آیند. این س��ازه  ها با علم به وضع اقلیمی ساخته می  شوند. 
به عبارتی آگاه بودن از حالت رگباری و س��یالبی بودن بارش 
در منطقه و نیز تبخیر ش��دید، معماران را بر آن داش��ته که 
این فضاها را در مس��یر سیالب  ها بسازند. هر برکه با توجه به 
س��یالب  هایی که به آن می  ریزد دارای یک حوضۀ آبریز است 
و اندازۀ برکه به مس��احت آن و حج��م آبی که در آن جریان 
پیدا می  کند، بستگی دارد. در جزیرۀ  قشم دو نوع برکه دیده 

می  شود: 1. برکه  های دایره  ای ؛ 2. برکه  های مستطیلی.
بركه  های دایر ه  ای: این برکه  ها معموالً یا بر بس��تر صخره  ای 
دامنه  ی کوه  ها یا بر بس��تر خاکی دش��ت، بر سطح زمین  های 
هموار ایجاد شده  اند. مخزن آنها معموالً ِگرد یا بیضوی است 
که قطر آن بین 4 تا 10 متر است )تصویر 6(. قطر بزرگ ترین 
برکه 10 متر و قطر کوچک  ترین آن ها 4 متر است. روی مخزن 
این برکه  ها پوشش��ی گنبدی دیده می  ش��ود. دورتادور ساقۀ 
گنبد پنجره  ها و دریچه  هایی جهت تهویۀ هوا و برداش��ت آب 
تعبیه ش��ده اس��ت. این برکه  ها معموالً دارای یک یا دو و در 
ش��ماری چهار در ورودی هستند. س��اخت  مایۀ به  کار رفته در 
س��اخت گنبد این برکه  ها معموالً سنگ و گچ است و مخزن 

آنها نیز معموالً دارای اندودی از آهک یا ساروج است.
بركه  های مستطیلی: این برکه  ها مخزنی استوانه  ای در عمق 

زمین دارند و مانند برکه  های دایره  ای بر دامنه  ی کوه  ها و بستر 
خاکی دشت ها و کنار سواحل قشم ایجاد شده  اند. اندازۀ این 
برکه ها نیز متفاوت است و بسته به موقعیت جغرافیایی  ای که 
در آن س��اخته شده  اند، کوچک و بزرگ هستند. عمق مخزن 
این برکه  ها بین 2 تا 8 متر اس��ت. بر روی مخزن این برکه  ها 
نیز طاقی نیم  دایره زده ش��ده است. در دو ضلع کوچک تر برکه 
معموالً دو ورودی با طاق هاللی دیده می  ش��ود. س��اخت مایۀ 
به  کار رفت��ه در س��اخت این برکه  ها نیز س��نگ و مالت آهک 
است. مخزن این گونه برکه  ها فقط بر بستر خاکی ایجاد شده 

و معموالً دارای اندود آهک یا ساروج است. 

تصویر 6. نمونه  ای از برکه  های دایره  ای )مأخذ: خسروزاده، 1390: 142(.

سد و بند
از دیگر ساخت  وسازهای مربوط به ذخیرۀ آب در جزیرۀ قشم 
سدها و بندها هستند. از جملۀ سدهای ساخته  شده در جزیرۀ 
قشم سد طوال اس��ت. این سد در فاصلۀ تقریباً دو کیلومتری 
جنوب روس��تای طوال قرار گرفته است. سد در طول یک درۀ 
س��یالبی کوچک که از س��ه جهت به کوه  های ماسه  س��نگی 
کم ارتفاع منتهی می  ش��ود، قرار گرفته اس��ت. سد با استفاده 
از ماسه  س��نگ و مالت گل ایجاد ش��ده است. سنگ  ها شکل 
نامنظم دارند و به ش��کل نامنظم نیز روی هم چیده شده  اند. 
س��د تقریباً از بی��ن رفته و امروزه بلن��دای مرتفع  ترین بخش 
آن ح��دود 1/5 متر اس��ت. طول این س��د 115 متر و ارتفاع 
بقایای آن بین 1 تا 1/5 متر اس��ت. بر اس��اس مواد فرهنگی 
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به  دست آمده در اطراف این سد و محوطه  های باستانی اطراف 
آن، به نظر می  رسد این سد مربوط به دورۀ سلجوقی باشد.

    س��د درهاش در یک کیلومتری شرق روستای گیاه دان در 
دره  ای تنگ قرار گرفته است )تصویر 7(. دره  ای که سد در آن 
ایجاد شده کم  عرض و محل جمع شدن سیالب و آب حاصل 
از باران در کوه  های کم  ارتفاع اطراف اس��ت. سد در حد فاصل 
دو کوه کم  ارتفاع صخره  ای که از جهت غرب با شیب مالیم به 
دشت کوچک پشت روستای گیاه دان منتهی می  شود، ساخته 
ش��ده است. سد با استفاده از الشه  سنگ  های ماسه  ای نامنظم 
و مالط ساروج ساخته ش��ده است. بیشتر قسمت  های سد از 
بی��ن رفت��ه و در دورۀ متأخر با اس��تفاده از دپوی خاک روی 
محل آبگیری سد، سد را بازسازی کرده  اند. طول سد از شرق 
به غرب 25 متر اس��ت و آب ریزی در وسط آن به عرض یک 
متر و بلندی 60 سانتی متر و طول 180 سانتی  متر تعبیه شده 
اس��ت که آب  های زائد را به خارج سد هدایت می  کند. ارتفاع 
بقایای دیوار سد در بخش شرقی حدود 2 متر و ضخامت آن 
60 س��انتی  متر است. در کنار س��د در داخل صخره  های کوه، 
تونلی ایجاد شده که به داخل کانال دیگری می  پیوندد که در 
داخل صخره  های کوه کنده ش��ده و آب را به دش��ت پایین 

دست سد منتقل می  کرده است. عمق این تونل حدود 2/80 
متر و عرض آن بین 50 تا 70 س��انتی  متر اس��ت. در بخش 

های پایینی این تونل اثر کلنگ بر سطح صخره  ها هنوز دیده 
می شود. در سال  های اخیر تونل انتقال آب قدیمی را با سنگ 
و س��یمان مس��دود کرده  اند و کانال جدیدی ایجاد کرده  اند. 
طول تونل جدید 26 متر و طول کانال قدیمی 35 متر است. 

تصویر 7. نمای عمومی سد قدیمی درهاش، دید از شمال 
)مأخذ: خسروزاده، 1385: 133(.

     در 150 متری غرب س��د با اس��تفاده از س��نگ و ساروج 
حوضچه  ای جهت تقسیم و انتقال آب به زمین  های کشاورزی 
اط��راف ایجاد کرده  اند. در س��ال  های اخیر ای��ن حوضچه و 
کانال  های آبرس��انی نیز مرمت و بازسازی شده  اند. با توجه به 
محوطه  های اطراف و پایین  دس��ت آن، به نظر می  رسد مربوط 

به دورۀ صفویه باشد.
     از س��الم  ترین س��دهای باقی مانده س��د پی  پشت است که 
در 2600 متری جنوب  غرب روس��تای پی  پشت احداث شده 
است )تصویر 8(. این سد با  سنگ و ساروج در انتهای دهانۀ 
تنگه ای باریک ایجاد شده است. پشت این تنگه دشت کوچک 
میان  کوهی قرار گرفته که با توجه به جمع ش��دن آب در این 
دش��ت و شیب مالیم آن مکان مناسبی برای جمع شدن آب 
در پش��ت سد است. در قسمت شرقی سازه، پلکانی با مجموع 
ارتفاع 2/5 متر برای اندازه  گیری سطح آب ساخته شده است. 
این قس��مت از سازه دارای چهار پلکان بلند است که بر روی 
س��طح آن حفره  هایی وجود دارد. دیوار سد دارای دو دریچۀ 
انتقال آب در سطح باالیی و پایینی است. دریچه باالیی زمانی 
کارب��ری دارد که س��طح آب به باالترین حد برس��د و دریچۀ 
پایینی به همراه حفره  های واقع در پلکان باعث انتقال آب به 
دریچه  های پایینی و اصلی می  شود. در قسمت انتهایی پلکان 
یک کانال وجود دارد که چهار حفرۀ عمودی بر روی آن قرار 
دارد. آب خروجی به  وسیلۀ کانال ایجادشده در دامنۀ کوه به 
سوی باغ  های اطراف روستای پی  پشت هدایت می  شود. نکتۀ 
قابل توجه این است که به علت اختالف سطح کانال و وجود 
بدنۀ کوه یک تونل حفر ش��ده اس��ت. البته از دامنۀ کوه برای 
هدایت آب  های اطراف نیز اس��تفاده ش��ده است. این سد نیز 

احتماالً مربوط به دورۀ صفویه و قاجاریه است.
     س��د تل باال از دیگر س��دهای شناسایی  شده  است که در 
میان دو درۀ چسبیده به کوه کولغان، در سه کیلومتری شهر 
قش��م قرار دارد. آب باران در تاالبی بزرگ در پش��ت این سد 
خاکی جمع و ذخیره می  ش��ده است. بخشی از دیوارۀ سنگی 
و کانال  های انتقال آب این س��د هنوز باقی اس��ت. طول سد 
از ش��رق به غرب در دهان��ۀ دره نزدیک به 450 متر و پهنای 
آن در ک��ف دره نزدیک به 50 مت��ر و در باال 5 متر و بلندی 
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خاکریز آن حدود 12 متر اس��ت. وسط دیوارۀ طول سد بر اثر 
س��یالب های تند ویران شده اس��ت. دریچه  ای در وسط پایۀ 
س��د بوده که به هن��گام طغیان آب، آب انباشت  ش��دۀ افزون 
بر گنجایش فضای پش��ت پایه از آن بیرون می  ریخته اس��ت. 
دریاچه  ای در پش��ت سد ش��کل یافته بود که طول آن حدود 
950 مت��ر و عرضش در نق��اط مختلف بین 120 تا 450 متر 

است. 

چاه  های آب
از دیگر ش��یوه  های ذخیرۀ آب در جزیرۀ قش��م ساخت چاه

 های ذخیرۀ آب اس��ت. ای��ن چاه  ها در دامن��ۀ کوه  ها و یا در 
مسیر سیالب  ها ساخته می  شوند. این گودال  ها دهانه  ای تنگ 
دارند اما در قسمت  های پایین  تر بازتر هستند و قطر آن بزرگ
تر می  ش��ود. علت ای��ن امر جلوگیری از تبخیر اس��ت، تا آب 
موجود در داخل این گودال  ها کم تر در معرض تابش مستقیم 
آفتاب قرار گیرد. گاهی اوقات این گودال  ها به صورت ردیفی 
و متصل به هم در دامنه  ها حفر می  شوند )نگهبان و جمادی، 

1391: 62(. از جمل��ۀ چاه  های ایجاد ش��ده در جزیرۀ قش��م 
می  توان به چاه  های قدیمی روس��تای گ��ووه  ای، چاه  های آب 
بنگال��ی، چاه  های الفت )تصویر 9(، چاه  های درکو، و چاه  های 

تنگۀ چاه  کوه اشاره کرد.

تصویر 8. نمای عمومی سد قدیمی پی پشت، دید از شمال )مأخذ: خسروزاده، 1390: 

تصویر 9. نمای عمومی چاه  های ذخیرۀ آب الفت 

)مأخذ: خسروزاده، 1390: 453(.
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آرامگاه  ها
از جمل��ه آرامگاه  ه��ای اس��المی قش��م، آرامگاه تَم  ُس��نتی 
اس��ت. این بنای مذهبی در ش��مال روس��تاي تم سنتي و در 
مجاورت مقبرۀ ش��یخ برخ واقع ش��ده اس��ت. پالن این بنا به 
ش��کل چهارگوش و مصالح به  کار رفته در ساخت آن سنگ و 
مالت س��اروج اس��ت. ویژگی  های معماری این بنای گنبددار 
ب��ا مقرنس  کاری  ه��ا وکار بندی  ه��ای درون و زی��ر گنبد این 
سازه مشخص می  ش��ود. ورودی بقعه در س��مت غربی است 

که احتماالً بر اس��اس آثار باقی مانده دارای یک ایوان کوچک 
بوده اس��ت )تصویر 10(. در ش��مال  غربي آرامگاه گورستانی 
دیده مي  شود که سنگِ گورهای آن سنگ  هاي تراش  داده  شدۀ 

منقوِش مکعبی هستند. 
     از دیگر آرامگاه  های قش��م، مقبرۀ شیخ شمس  الدین الفت 
اس��ت. این بنا از خارج به ش��کل چهارگوش است و با ماسه

 س��نگ های کوچک و بزرگ و مالت گچ و آهک ساخته شده 
اس��ت )تصویر 11(. ورودی بنا در ضلع ش��رقی اس��ت که از 

تصویر 10. نمای عمومی آرامگاه تَم ُسنتی، دید از شمال  )مأخذ: خسروزاده، 1390: 225(.

تصویر 11. نمای عمومی مقبرۀ شیخ شمس  الدین الفت، دید از جنوب  شرق )مأخذ: خسروزاده، 1390: 436(.
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طریق درگاه کوچکی به عرض 1 متر و بلندی 180 سانتی  متر 
مس��تقیماً به یک گنبدخانه منتهی می  شود. پالن گنبدخانه 
چلیپای��ی ا س��ت و در هر ضلع طاق  نماهای��ی به عرض 2/80 
و ارتفاع 3/20 و عمق 80 س��انتی  متر ایجاد ش��ده اس��ت. در 
اضالع ش��مالی و غربی، یک محراب و در ضلع جنوبی طاقچۀ 
کوچکی تعبیه شده است. گنبد نیم  دایره  ای بنا روی طاق  های 
چهارگانه و چهار اس��کنج برپاشده است. حد فاصل اسکنج  ها 
طاق  نماهایی س��اخته ش��ده و زیر گنبد هم بدون تزیینات و 
ساده است. ابعاد فضای داخلی 4/80×4/80 است. ارتفاع گنبد 
از کف زمین 6/10 سانتی متر است. سطح و داخل گنبدخانه با 
اس��تفاده از گچ پوشش داده شده است. در داخل این آرامگاه 
11 گور ایجاد ش��ده اس��ت. بنا از بیرون به شکل چهارگوش 
است که در گذشته  دو طاق  نما در هر ضلع داشته که امروزه 

به طرز ناشیانه  ای توسط مردم محلی تعمیر شده است.
     زی��ارت الف��ت نیز از بناهای ش��اخص شناسایی  ش��ده در 
قش��م است. این بنا در شمال  شرق شهر الفت و در میان یک 
محوطۀ اس��تقراری و کنار یک گورس��تان قدیمی قرار گرفته 
اس��ت )تصویر 6(. فاصلۀ بنا تا جادۀ الفت � قش��م حدود صد 
متر است. بنا در داخل حصاری چهارگوش قرار دارد که امروزه 
فروریخته و فقط بقایای دیوار به صورت تلی از خاک و سنگ 
برجای مانده است. بنا در مرکز حصار واقع شده و از دو بخش 
تشکیل شده است: بخش شرقی که در واقع یک سازۀ الحاقی 
اس��ت و گنبدخانۀ مرکزی. گنبدخانه از بیرون راس��ت گوش 
اس��ت و یک ایوان ورودی دارد که طاق آن فروریخته اس��ت. 
در دیوارهای جانبی آث��ار طاقچه  هایی در طرفین ایوان دیده 
می  ش��ود. در دیوار انتهای ایوان درگاه کوچکی اس��ت که به 
گنبدخان��ه راه می  یابد. ورودی بنا بازس��ازی ش��ده و یک در  
آهنی در آن تعبیه شده است. داخل بنا به شکل راست  گوش 
اس��ت که با وجود س��ه طاق  نما، یک محراب و چهار ورودی، 

پالن آن به صورت چلیپایی درآمده است.
     ابع��اد فضای داخلی 4/5×4/5 متر اس��ت. عرض محراب

 ه��ا حدود یک مت��ر و بلندای آن ها 2/1 متر اس��ت. محراب  ها 
داخل قاب مس��تطیلی قرار دارند. گنب��د نیم  دایره  ی بنا روی 
چهار اسکنج در گوش ه ا قرار دارد، اسکنج  ها دارای قاب قوسی 

و تزیینات مقرنس  کاری گچی هس��تند. حد فاصل اس��کنج ها 
طاق  نماه��ای کم  عمق زیبایی در داخل قاب مس��تطیلی قرار 
گرفت��ه  اند. باالی اس��کنج  ها ک��ه ناحیۀ انتقالی اس��ت نیز با 
طاق نماه��ای کوچکی در دو ردیف از جنس گچ مزین ش��ده 
اس��ت. بخش فوقانی گنبد تخریب ش��ده و فروریخته اس��ت. 
اس��کنج  ها در ارتفاع 2/90 متری از س��طح زمین قرار دارند و 

ناحیۀ انتقالی گنبد از بیرون به شکل هشت  ضلعی است. 
     بخش شرقی فضای مستطیل  شکلی است که به گنبدخانه 
چسبیده و دارای یک ایوان ورودی است. در حال حاضر ایوان 
تا حدودی س��الم اس��ت ولی فضای پش��ت آن کاماًل تخریب 
شده است. ابعاد فضای مستطیل  شکل که به گنبدخانه الحاق 
ش��ده 4/20×5/20 متر اس��ت. عرض ایوان 1/95 متر و عمق 
آن 1/60 متر است و روی آن طاق آهنگ کوچکی اجرا شده 
است. دو طرف ایوان دارای طاقچه  هایی با طاق قوسی است. 

ساخت و سازهای نامشخص
در بین محوطه  های شناسایی  ش��ده قشم شماری »محوطه« 
وجود دارد که در دسته  بندی  های باال جای نمی  گیرند از جملۀ 
این محوطه  ها می  توان به محوطه  ی طوال QS 12( 2( اش��اره 
کرد. این محوطه چس��بیده به بخش جنوبی روستای طوال بر 
س��طح تپه  ای کوچک و کم  ارتفاع قرار گرفته است. ارتفاع تپه 
از س��طح زمین  های اطراف حدود ده متر است. بر سطح این 
تپه اثر ساخت  وساز کوچکی از ماسه  سنگ دیده می  شود. این 
ساخت  وس��از تقریب��اً چهارگوش اس��ت و رد دیوارهای آن به 
خوبی قابل مشاهده اس��ت. بر سطح این سازه تکه  سفال  های 
پراکنده نیز دیده می  ش��ود که احتماالً مربوط به اوایل اسالم 

و سلجوقی هستند. 

گورستان  های 
طی بررس��ی شمار زیادی گورستان در جزیرۀ قشم شناسایی 
ش��د. این گورس��تان  ها دو دس��ته اند: یکی گورستان  هایی با 
سنگِ  گور کتیبه  دار که می  توان از طریق آنها به قدمت برخی 
از گوره��ا پی برد، و دوم گورس��تان  هایی که صرفاً بر اس��اس 
راس��تای گورها می  توان احتمال داد مربوط به دوران اسالمی 
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باش��د ولی هیچ  یک از گورهای آن دارای سنگ ِ گور کتیبه  دار 
نیست. برخی از گورها دارای حاشیه  ای سنگ چین هستند که 

محدوده  ی اصلی گور را در بر می  گیرد. 
     در بیش  تر گورس��تان  ها، گورهایی دیده می  شود که سنِگ 
 گورشان به  شکل مکعب  مستطیل و حجیم است )تصویر 12(. 
معموالً افزون بر سطح سنِگ گور ، بر دو جانب طولی آن نیز 
نقوش و جمالتی )گاه آیات قرآن( حجاری شده است. شماری 
از گورها نیز دارای س��نگ گور عمودی هستند که معموالً در 
دو س��وی قبر قرار گرفته اند. بر س��طح داخلی و خارجی این 

سنگِ  گورها نیز نقوش و آیات قرآنی دیده می  شود.

نتیجه  گیری
وجود ش��مار زی��ادی محوطه و اثر متعلق به دوران اس��المی 
در قشم نش��انگر اهمیت گس��تردۀ این جزیره در این دوران 
است. بدون تردید این منطقه یکی از مهم  ترین جزایر واقع در 
خلیج فارس در دورۀ اس��المی بوده است. این جزیره یکی از 
اصلی ترین ایستگاه  ها در شبکۀ تجاری بین ایران و بین  النهرین 

و اقیانوس هند است. با توجه به شناسایی و ثبت شمار زیادی 
استقرار مربوط به دورۀ اسالمی و یافته  های فراوانی که نشان
 دهندۀ گردش اقتصادی و داد و ستد کاالهای تجاری در این 
دوره بوده اس��ت. طی بررسی، ش��مار فراوانی محوطه مربوط 
به دوره  های مختلف در جزیره شناس��ایی ش��د و این موضوع 
گویای قابلیت  های زیس��ت  محیطی این جزی��ره در دوره  های 
مختلف اس��ت. جزیرۀ قش��م در حد فاصل سواحل شمالی و 
جنوبی تنگۀ هرمز واقع ش��ده و به عنوان حلقۀ ارتباطی بین 

سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس اهمیت دارد.
     در دورۀ اس��المی با گسترش راه های ارتباطی و بازرگانی 
دریایی و احتماالً کش��اورزی، این منطقه توسعه یافته است. 
نکتۀ قابل توجه در مورد محوطه  های دورۀ اس��المی در قشم 
این اس��ت که شمار زیادی از آنها در س��احل دریا واقع شده 
 اند که از این نظر ش��باهت زیادی ب��ا محوطه  های مربوط به 
دورۀ ساسانی دارند. هم چنین در این دوره همچون دوره  های 
اشکانی و ساسانی محوطه  ها در بیش تر بخش  های جزیره دیده 
می  شوند. این موضوع می  تواند نش��انگر توان تکنیکی جوامع 

تصویر 12. نمونه  ای از سنگ گورهای مکعبی گورستان گربه  دان )QS 117( )مأخذ: خسروزاده، 1390: 340(.
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انس��انی این دوره در اس��تفاده بهتر از منابع زیس��ت  محیطی 
محدود در منطقه باشد.

     در دورۀ اس��المی بیش ��تر اس��تقرارها در شکل روستاهای 
کوچک و بزرگ دیده می  شوند. هرچند که استقرارهای بزرگ 
ش��هری نیز به  خصوص در کنار س��احل و بخش مرکزی قشم 
)دش��ت توریان( دیده می  ش��ود. در این دوره بر خالف دوره

 های پیشین در تمامی قسمت  های جزیره شاهد محوطه  های 
زیادی هس��تیم. بیش ��تر این محوطه  ها فقط در دورۀ اسالمی 

مسکونی بوده  اند. 
     ش��ماری از اس��تقرارهای بزرگ دوران اس��المی با توجه 
به وس��عت زیاد و وجود م��واد فرهنگی فراوان، همانند جوش 
کورۀ س��فال و آجر و شیش��ه، احتماالً از مراکز بزرگ صنعتی 
و جمعیت دورۀ اس��المی است که ش��اید بتوان اسامی آن ها را 
ب��ا مطابقت دادن موقعیت جغرافیایی آن ها در متون تاریخی و 

جغرافیایی پیدا کرد.
     از شواهد و روایات تاریخی برجای  مانده می  توان دریافت که 
در ایران پیش از اسالم، سازه  های آبی نظیر بندها، کانال  ها، و 
آس��یاب  های آبی وجود داشته است. اما از آنجایی  که این نوع 
س��ازه  ها در دوره  های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
است و مورد استفادۀ دائمی بوده، تغییرات و تحوالت مرمتی 
و تکنیکی انجام  شده در آن ها مانع از آن است که بتوانیم دورۀ 
زمانی س��اخت و اس��تفاده از آن ها را مشخص کنیم. به همین 
علت همواره یکی از راه  های شناخت دوره  های استفاده از این 
نوع سازه  ها، شناسایی آثار کهن سکونت در اطراف این سازه  ها 

و یا اتکا به تاریخ  گذاری مطلق آزمایشگاهی است.
     در جزیرۀ قش��م نیز بر اساس بررسی  هایی که انجام  گرفته 
به سبب شرایط زیستی مساعد، آثار سکونت از دوره  های آغاز 
تاریخی )هزارۀ س��وم پیش از میالد( تا دورۀ متأخر اس��المی 
وجود دارد. ولی با توجه به اینکه محوطه  های پیش از اس��الم 
در نزدیکی هیچ  یک از این س��ازه  ها نیس��تند، به نظر می  رسد 
تنها دوره  ای که با قطعیت می  توان اس��تفاده از سازه  های آبی 
این جزیره را بدان منسوب کرد، دورۀ اسالمی است. شناخت 
وضع این سازه  ها در دوره  های قدیم  تر نیازمند انجام بررسی و 

مطالعات بیش تر است.

پي نوشت
1. تنها بررسی  های انجام  گرفته تا پیش از این در جزیرۀ قشم در 
سال 1348 انجام گرفته است )بابک  راد، 1350؛ بابک  راد، 1348(. 
این بررسی فراگیر و فاقد انسجام و تمرکز بر دوره  ای خاص بوده و 
طی آن فقط شمار اندکی محوطه مربوط به دورۀ اسالمی شناسایی 

و ثبت شده است.
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