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چكيده
شناخت و شناسايی معماری دست کند بدون توجه به فرهنگ شفاهی، آداب و رسوم منطقه، و عوامل 
فرهنگی ای که موجب شکل گیری اين گونۀ معماری شده است و نیز فرهنگ و آداب و رسومی که 
انواع دست کندها )چه بلندمدت و چه کوتاه مدت( و چه استفاده از آن ها به  افراد در  حاصل حضور 
عنوان تأسیسات و عناصر خدماتی، ناکافی و خسارت بار است. وجود 366 دست کند )به تعداد روزهای 
سال کبیسه( در روستای تال )تل + آب( الفت در جزيره قشم، دلیل ارتباط تنگاتنگی است که اين 
فضاها با زندگی مردمان آن منطقه داشته و دارند. اين فضاها در طول تاريخ پديدآورندة باورها و آداب 
و رسوم و فرهنگ شفاهی مختص به خود بوده است. در اين مقاله کوشش شده با استفاده از روش های 
علمی و مطالعات میدانی و اسنادی و مصاحبه به معرفی آنها پرداخته شود. عنصر آب و تمامی عواملی 
که به گونه ای با اين مايع حیات در ارتباط هستند، به وجودآورندة فرهنگی هستند که اين پژوهش به 

معرفی آن و ارتباط آن با دست کندهای تال می پردازد.
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مقدمه
ايران از نظر جغرافیايی و آب و هوايی در منطقه ای نیمه خشک 
واقع ش��ده اس��ت و همواره مردم ايران زمین با ديو خشکی و 
بی آب��ی در مبارزه بوده اند. س��دهای قديمی و آثار باقی مانده 
از ش��بکه های آبیاری و قنات ها، نش��ان می دهند که ايرانیان 
همیشه در صدد مقابله با بی آبی بوده  اند. مشکل کمبود آب و 
وجود بیابان های خشک موجب حرمت گذاشتن مردم به آب 

شده و  اين باور تا امروز زنده است.
     آب يک��ی از مقدس تري��ن عناص��ر طبیعی ن��زد ايرانیان، 
مظهر روش��نايی و نماد پاکی به شمار می رفته است. بر طبق 
باورهای اس��اطیری ايرانیان باس��تان، آب در گاهنبار دوم از 
گاهنبارهای ش��ش گانه آفرينش آفريده ش��ده اس��ت و زمان 
آفرين��ش آن میانۀ تیر ماه بوده اس��ت. بر طب��ق اين باورها، 
آفرينش آب پس از آفرينش آس��مان و پیش از آفرينش ساير 
موجودات صورت گرفته اس��ت. ايرانیان باستان آب را يکی از 
ايزدان مقدس می شمردند و او را تقديس و تکريم می کردند. 
نقش آفرينندگی و زايايی آب از روزگاران کهن برای ايرانیان 
باس��تان شناخته ش��ده بود و در اوس��تا، بارها به اين نقش و 
اهمیت و تقدس اش��اره شده است. سنت ها و باورهای مربوط 
ب��ه تقدس و ارجمندی آب هنوز هم میان ايرانیان وجود دارد 

و در آداب و رسوم و اعتقادات آن ها پابرجاست. 
     راهکارهای خالقانۀ ارتباط انسان با آب، نقشی شايان توجه 
در تلطیف ش��رايط س��خت طبیعی ايفا کرده اند. در معماری 
ايرانی عالوه بر اينکه فضاهای معماری مانند خانه و مس��جد 
و حس��ینیه و بازار هر يک به نحوی با آب ارتباط داش��ته اند. 
برخی گونه های معماری نیز اختصاصاً برای نگهداری و توزيع 
و مصرف آب به وجود آمده است که ذوق و هنر ايرانی تجلی 
زيبا و دلپذير و پرمعنای خويش را در آن به نمايش گذاش��ته 
اس��ت. از جمله مهم ترين اين گونه ها می ت��وان به آب انبارها، 
آس��یاب ها، س��قاخانه ها، پل ها و قنات ها و چاه ها اشاره کرد. 
در حقیقت مقتدر ش��دن سلسلۀ هخامنشی بستگی با دانش 
آب شناسی ايرانیان داشت. زيرا بیشتر تمدن های باستانی در 
کنار رودهای بزرگ »نیل«، »دجله«، »فرات«، »هوانگ هو«، 
و »يانگ تس��ه« ش��کل گرفته اند و تنها کش��وری که به دور 

از رودخان��ۀ عظیم ب��ه قدرتی جهانی تبديل ش��د، ايران بود. 
ابداعات��ی که ايرانی��ان با توجه به غن��ای فرهنگی خود برای 
هرچ��ه زيباتر جل��وه دادن آب انجام میدادن��د، در هنرها و 
صنايع دس��تی ايرانی نیز نمود يافته اس��ت. به طوری که در 
مهمترين هنر دستی ايران يعنی فرش، در نشان دادن مناظر 
زيبا، آب چشمه س��ارها، و حوض ه��ا و رودخانه ها نقش آفرين 
ش��ده اند. همچنین در کم تر مینیاتور ايرانی اس��ت که نقش 
جويباری زيبا و يا حوضی که مرغان در آن به آب تنی و بازی 
مشغول اند، نمايش داده نشده باشد و نیز بر کتیبه ها و ديوار 
کاخ ها نیز هر جا مجلس��ی را رقم زده اند آب، آب نما و نهر، و 

جوی و جويبار خودنمايی کرده است.
     در بسیاری از اشعار شعرای ايرانی و در نظم و نثر فارسی 
نیز وصف آب از موضوع های مهم و پرجلوه  به شمار می رود و 
شاعران کوشیده اند تا زيبايی و خروش اين مايع حیات را که 
در پرتو هنر ايرانی در آب نماهای زيبا و حوض های کاشیکاری 
به نمايش درآمده، در آثار خود منعکس کنند. همچنین شعرا 
و ادبا جنبه های زندگیساز و ارزش هايی را که آب در پرورش 
گل ها و رياحین و باغ و بوس��تان و رفاه زندگی بش��ر دارد، در 
اشعار خود به وفور میآورده اند تا جايگاه آب در فرهنگ ملی 

ما را بیشتر بنمايند.
     آب در فرهنگ ملی ايران از نظر مذهبی نیز دارای ارزش 
و اعتب��اری خاص بوده اس��ت. ايرانیان از دوران باس��تان آب 
را مظهر پاکیزگی میدانس��تند و اين موضوع در نوش��ته های 
مذهبی و بر اس��اس روايات دينی اوستايی مورد تأکید بوده و 
در ش��اهنامۀ فردوسی نیز به اين باورهای مذهبی اشاره شده 
اس��ت. در قرآن کريم، آب وس��یلۀ رفاه و بقا و آس��ايش بشر 
ش��مرده ش��ده که اگر از میان برود کسی جز خداوند قادر به 
آفريدن آن نیس��ت و اگر مردم ب��ر طريق طاعت گام بردارند، 
خدا آب گوارا به آنان عنايت کند و اگر بخواهد آب خوشگوار 
را تل��خ و ش��ور می گرداند.2 بی آبی و عطش امام حس��ین)ع( و 
خاندان و يارانش در کربال  نیز يکی از بزرگترين و دلسوزترين 

روايات دينی است.
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1. موقعيت جغرافيایی
جزيرة قش��م بزرگ ترين جزيرة خلیج فارس است و مساحت 
آن 1430 کیلومت��ر مربع اس��ت. اين جزيره موازی س��واحل 
ش��مالی خلیج فارس در جهت شمال ش��رقی � جنوب غربی 
قرار دارد و به وس��یلۀ تنگه کالرنس از خاک اصلی ايران جدا 
می شود. درازای اين جزيره 130 کیلومتر و پهنای آن بین 10 
تا 30 کیلومتر است. نزديک ترين فاصلۀ آن )از بندر الفت( تا 
بندر عباس 20 کیلومتر اس��ت. جزيرة هرمز در 12کیلومتری 
شمال شرقی، جزيرة الرک در 16 کیلومتری جنوب شرقی و 
جزيرة هنگام در 1 کیلومتری جنوب جزيرة قش��م قرار دارند 

)خسروزاده، 1384( )تصاوير 1 و 2(.
     روزگاری ب��ه سرتاس��ر جزيرة قش��م، جزي��رة الفت گفته 
می ش��د. الفت کهنه3 و الفت جديد نام دو روستايی است که 
در 58 کیلومتری شهر قشم واقع اند. در الفت کهنه سکنه ای 
وجود ندارد ولی الفت جديد آباد اس��ت. مردم محل در مورد 

تصوير 1. عکس هوايی جزيرة قشم )مأخذ: ناسا، 2013(.

تصوير 2. موقعیت قرارگیری روستای الفت، دست کندهای تال، جنگل 
حرا )مأخذ: ناسا، 2013(.

وجه تس��میۀ الفت می گويند ک��ه الفت به معنای الک و مهر 
اس��ت. يعنی از قشم که به اين س��و می آيی، راه بسته است. 
موقعیت الفت در دماغۀ شمالی جزيرة قشم و در نزديک ترين 
نقطه به س��احل اصلی ايران از زمانهای بس��یار دور برای اين 
بندر ويژگی های خاصی به همراه داشته است و آن را همیشه 
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تصوير 3. عکس هوايی روستای الفت )مأخذ: ناسا ،2013(.

به عنوان يک کانون زيس��تی با اهمیت برای حاکمان منطقه 
مطرح کرده اس��ت )تصوير 3(. روس��تای الفت در تقسیمات 
سیاس��ی اس��تان در محدودة دهستان س��لخ، بخش شهاب، 
شهرستان قشم و در 55 درجه و 46 دقیقۀ طول شرقی و 26 
درجه و 54 دقیقۀ عرض شمالی واقع شده است )تصوير 4(.

2. بافت تاریخی الفت
روس��تای الفت نیز مانند بس��یاری از روس��تاهای قش��م، در 

تصوير4. نقشۀ قرارگیری جزاير خلیج فارس )مأخذ: مسالک الممالک اصطخری، سدة 4 هجری(.

امتداد ساحل شکل گرفته است. داليل شکل گیری اين روستا 
در اين مکان خاص، دسترس��ی مس��تقیم به دريا و تس��هیل 
ارتباط دريايی و فراوانی نس��بی آب ش��یرين نسبت به ساير 
نقاط جزيره است. نزديکی به جنگل های حرا4 و همسايگی با 
سواحل ش��مالی خلیج فارس را می توان از داليل شکل گیری 
بافت اين روس��تا برشمرد. هس��تۀ مرکزی روستای الفت در 
اطراف چاه های تال و در امتداد س��احل شکل گرفته و در حد 
فاصل کنار دريا و دامنۀ تپه های کم ارتفاع در جهت شمالی � 

تصویر4. نقشۀ قرارگیری جزایر خلیج فارس )مأخذ: مسالک الممالک اصطخری، سدۀ 4 هجری(.

تصوير 3. عکس هوايی روستای الفت )مأخذ: ناسا ،2013(.

به عنوان يک کانون زيس��تی با اهمیت برای حاکمان منطقه 
مطرح کرده اس��ت )تصوير 3(. روس��تای الفت در تقسیمات 
سیاس��ی اس��تان در محدودة دهستان س��لخ، بخش شهاب، 
درجه و 46 دقیقۀ طول شرقی و 26  شهرستان قشم و در 55
درجه و 54 دقیقۀ عرض شمالی واقع شده است )تصوير 4(.

2. بافت تاریخی الفت
روس��تای الفت نیز مانند بس��یاری از روس��تاهای قش��م، در 

تصوير4. نقشۀ قرارگیری جزاير خلیج فارس )مأخذ: مسالک الممالک اصطخری، سدة 4 هجری(.

امتداد ساحل شکل گرفته است. داليل شکل گیری اين روستا 
در اين مکان خاص، دسترس��ی مس��تقیم به دريا و تس��هیل 
ارتباط دريايی و فراوانی نس��بی آب ش��یرين نسبت به ساير 
و همسايگی با  نقاط جزيره است. نزديکی به جنگل های حرا4
سواحل ش��مالی خلیج فارس را می توان از داليل شکل گیری 
بافت اين روس��تا برشمرد. هس��تۀ مرکزی روستای الفت در 
اطراف چاه های تال و در امتداد س��احل شکل گرفته و در حد 
فاصل کنار دريا و دامنۀ تپه های کم ارتفاع در جهت شمالی � 
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جنوبی گسترش يافته است.
     بافت تاريخی روستای الفت حدود 100 متر طول و 170 
متر عرض دارد و در امتداد ساحل قرار گرفته است. بافت اين 
بخش يکپارچه و پیوسته است و مجموعۀ چاه های تال و قلعه 
که به ترتیب مربوط به دوران تاريخی و اس��المی هستند در 

اين بخش قرار دارند )تصاوير 5 و 6(.

3. سيستم تأمين آب روستا
سیستم تأمین آب روستای الفت مبتنی بر جمع آوری آب های 
س��طحی از تپه های میانی روستاست. آب باران در مجراهای 
طبیع��ی و مصنوعی تپه جاری می ش��ود و به طرف مجموعه 

تصوير 5. نمايی از بافت تاريخی روستای الفت )عکس از: مؤلف، 1391(.

     تصوير 6. نمايی از بافت تاريخی روستای الفت )عکس از: مؤلف، 1394(.

چاه های تال و آب انبار اصلی روستا جاری می شود. شکل گیری 
بافت به صورتی است که آب جاری از تپه ها وارد بافت روستا 
نشود. به هنگام باران های شديد در محدودة چاه ها درياچه ای 
تش��کیل می ش��ود و آب انبار اصلی روس��تا پر از آب می شود. 
سرريز آب چاه ها و آب انبارها از  محوطۀ اطراف مسجد جامع 

به دريا می ريزد )تصوير 7(.

4. چاه های تال/ طال
در حد فاصل مس��جد جامع روس��تای الف��ت و قلعۀ تاريخی 
نادری به س��مت ارتفاعات ش��رق روس��تا 366 چ��اه در دل 
صخره ای حفر ش��ده اس��ت )تصوير 8(. بر اس��اس مطالعات 

    تصوير 7. پر شدن محدودة چاه ها در فصل پربارش )عکس از: مؤلف(.
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انجام ش��ده در مرکز اس��ناد ادارة کل میراث فرهنگی استان 
هرمزگان، قدم��ت چاه ها به دوران مادها می رس��د. آنچه که 
در مورد اين دس��ت کندها دارای اهمیت است، نحوة آبگیری 
چاه هاس��ت. بر خالف آنچه که معموالً در خصوص چاه تصور 
می ش��ود، مجموع��ۀ چاه های ت��ال از آب ه��ای زيرزمینی پر 
نمی شود. بلکه با آب باران آبگیری می شود.چاه های حفرشده 
در دل صخره ای که با وسايل پیشرفته امروزی نیز حفر آن ها 
به س��ختی صورت می گیرد، ايجاد شده اند و تعدادشان برابر 
با روزهای سال کبیسه  )366 حلقه( است؛ به اين ترتیب که 
هر چاه يک روز از سال مورد بهره برداری قرار می گرفته و روز 

بعد نوبت چاه ديگر بوده است.

تصوير 8. نمايی از مجموعه چاه ها تال )عکس از: مؤلف، 1394(.

5. نام گذاری
مطابق بررسی های میدانی انجام ش��ده، دو وجه تسمیه برای 
اين چاه ها تداول دارد. نخس��ت آنکه تال يا تالو تشکیل شده 
اس��ت از دو کلمه تل به معنی پشته و او )آب( در مجموع به 
معنی حجمی از آب است. در روايت دوم ناِم چاهها طال فرض 
می ش��ود که بر اس��اس آن به علت ارزش بس��یار زياد آب در 

اقلیم الفت، نام طال به چاه ها داده شده است.
     عالوه بر نام عمومی مجموعه، هر کدام از دس��ت کندها بر 
اس��اس موقعیت قرارگیری، طعم آب، نحوة استفاده و گاه بر 
اس��اس اتفاقی که در جوار آن رخ داده، دارای نامی مشخص 
اس��ت. در زير اس��امی540 حلقه از چاه ها ک��ه هنوز در بین 

اهالی متداول است، آورده می شود )جدول 1(.

6. نگهبان آب
چاه ها همواره نگهبان داشته اند و نگهبان آنها يکی از زن های 
روستا بوده است. طبق گفتۀ ساکنان، محافظ چاه ها در محل 
چاه ها کپ��ری برپا می کرده و ش��بانه روز در هم��ان محل به 
زندگی می پرداخته اس��ت. وظیفۀ اين فرد در وهلۀ نخس��ت 
مش��خص کردن نوبت چاه بوده اس��ت. به اين صورت که هر 
روز س��ال نوبت برداشت از يکی از چاه ها بوده و او آن چاه را 
مش��خص می کرده اس��ت. وظیفۀ بعدی نگهبان تقسیم نوبت 
برداش��ت آب بی��ن اهالی بوده اس��ت. به اين ص��ورت که هر 
خانواده روز و نوبت مشخصی برای برداشت داشته که توسط 
بانوی محافظ آب اعالم می ش��ده است. او همچنین بر صحت 

انجام برداشت ها نظارت می کرده است.
     البته برخی از ريش سفیدان و نوة آخرين نگهبان چاه  ذکر 
کرده اند که تمامی چاه ها آب ش��یرين نداش��ته اند و شخص 
محافظ فقط از تعدادی از آنها که دارای آب شیرين بوده اند، 

محافظت می کرده است.
     اينک��ه همواره بانويی از بانوان روس��تا به محافظت از آب 
مش��غول بوده به احتم��ال زياد برمی گردد ب��ه جايگاه ناهید/ 
آناهی��د/ آناهیتا ايزد بانوی آب و ب��اران و باروری در مذاهب 

ايران باستان. 

7. آیين پاک سازی چاه ها
پاک س��ازی چاه ها بر مبن��ای دو زمان بندی صورت می گرفته 
اس��ت؛ هفتگی و س��االنه. زمان پاکس��ازی هفتگ��ی روزهای 
جمعه بود. در اين روز در س��طح روس��تا جار زده می ش��د و 
ساکنان ذکور همگی جمع می شدند و محوطه چاه ها را تمیز 
می کردن��د. اين کار در تمام طول س��ال جز ماه رمضان انجام 

می شد.
     پاک س��ازی ساالنه قبل از بارندگی و در اواخر پايیز انجام 
می ش��ده؛ زمانی که آب چاه ها تمام شده بود و يا میزان کمی 
آب در چاه ها موجود بود و مردم چش��م به راه بارش نو بودند. 
برای اين پاک سازی نیز جارچی در روستا جار می زد و مردان 
روس��تا برای اليروبی و آماده سازی چاه ها برای استفاده از آن 
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جدول 1. اسامی چهل حلقه از چاه های تال )تنظیم از: مؤلف، 1394(.

در س��ال آينده جمع می ش��دند و با کمک يکديگر حلقه های 
چاه را پاک می کردند )تصوير 9(.

)konar( 8. زیارت درخت ُکنار
آب به س��بب ارزش فراوانی که در منطقه دارد، مقدس است. 
از اين رو درختی که در کنار اين مجموعه رويیده اس��ت نیز 
مقدس به ش��مار آمده و به درخت زيارت مش��هور است. اين 
درخ��ت از گونۀ کنار اس��ت و بر روی قطعه س��نگ در محل 
قرارگیری چاه ها رويیده است. اهالی اعتقاد خاصی به درخت 
دارن��د و اف��راد با حاجت های مختلف از جمله بچه دار ش��دن  تصوير 9. نمايی از دهانۀ يک چاه )مأخذ: مولف، 1394(.

اظ زستٔجٕٛػٝػ٣ٕٔٛػالٜٚ تط ٘اْ ٔٛلؼ٥ت لطاض٥ٌط٢،وٙس، وساْ آبٞا تط اساس اساس اتفال٠٣ استفازٜ ٚ ٌاٜ، ٘حٛعؼٓ تط
زض جٛاض زازٜآٖوٝ چاّٜح540اسا٣ٔزض ظ٤ط.زاضا٢ ٘ا٣ٔ ٔطرع است، ضخ اظ ٔتساَٚمٝ زض ت٥ٗ اٞا٣ِ آٚضزٜ ،استٞا وٝ ٞٙٛظ

:ضٛز٣ٔ

ٔؼ٣ٙ ٘اْ چاٜ  تٝ ٤ٌٛص الفت٣ ضز٤ف ٔؼ٣ٙ تٝ ٤ٌٛص الفت٣ ٘اْ چاٜ  ضز٤ف

 تّٖٛ ٛتٕة ٥ٔ 21 تعضي ١زاضا٢ زٞا٘ darteloeeزض ت٣٤ّٛ          1
Tombmaiontelo

ا٢ وٝ ٥ٔاٖ آٖ تعضي استتپٝ

٣سٍ saghi                         سغ٣ 22 ذٙه ،سطز sardooسطزٚ  2

س٣ٍپا pa  saghi                 پا سغ٣ 23 زٞا٘ٝ ا٢ loboni      ِٛت٣٘ٛ           3

ل٥ف ٔا٘ٙس ٌطز kamiو٣ٕ 24 ضٚٔٛضى٣ ٥ِlimooshkiٕٛضى٣         4
 ٌطز زض٤ٚط٣ kamidarvishi و٣ٕ زض٤ٚط٣ 25 ا٢زض وٛظٜ darikooziIزض٤ىٛظ٢         5
 تٝ لثّٝزض ٌطز  و٣ٕ زض تٝ لثّٝ 26 ظ٤ط زضذت zichitظ٤چ٥ت٣             6
چا٣ٞ وٝ وٙاض ذٛض  khooriذٛض٢               7

.است
پا٥٤ٗ پا٣٤ٌطز  پا و٣ٕ 27

چا٣ٞ وٝ پا٥٤ٗ ذٛض  pa kheriذٛض٢      پا  8
.است

تاال٣٤ٌطز  و٣ٕ تاال 28

 اٚض٣ ٔحٕٛز٢ 9
OshiMahmoodi

ٔحٕٛز ٍٟ٘ثاٖ ػا٤طٝ 
آب

ٌطزپا٣ٙ٥٤ و٣ٕ ظ٤ط٢ 29

 ظ٤اضت٣ٌطز 6kemiziaratiو٣ٕ ظ٤اضت٣ 30 ذط٢ kheriذط٢               10
 س٣٤ٛآٖ oroee                اٚ ض٣٤ٚ 31 ذط٢ ظ٤ط ِ زَِ zi del kheriظ٢ زَ ذط٢  11
 ت٥ط٣٘ٚ lardi                    ِطز٢ 32 ا٢ِثٝ Boshi تُط٣ 12
تعضي ت٥ط٣٘ٚ lardi gapِطز٢ ٌپ 33 افتازٜجسا tekiتى٣  13
 ٢زأاز 7doomaroon       زٚٔاضٖٚ 34 سٛ٘س٢ geteee    ا٢ٌتٝ 14

تٝ ضً٘ ٘فت آب آٖ  gazleiti  ٌاظ ٥ِت٣ 15
استچطاؽ 

زضذت٣وٙسٜ konteii                 ا٢وٙتٝ 35

چا٣ٞ وٝ ٥ٔا٘ص اظ  ٥ٔmionteloeeٖٛ ت٣٤ّٛ   16
.زٞا٘ٝ ٌطازتط است

ا٢پطت تپٝ posh tanbi         پص تٙث٣ 36

آب ضٛض hoshoori             ضٛض٢ٞٛ 37 ٔا٘ٙس وطت٣زٞا٘ٝ  ghorabo  غطاتٛ  17
 تّدِة  talkhoo                    تّرٛ 38 چاٜ ظ٤ط غطاتٛ di del ghorabi  ز٢ زَ غطات٣ 18
ٌٛش ١ چٟاضوٝ زٞا٘چا٣ٞ  char konj             چاضوٙج 39 ا٢ٔاسٝ righi  ض٤غ٣  19

.زاضز
ا٢تپٝ tanbi                       تٙث٣ 40 ا٢ٌطتٝ gorbeiiا٢  ٌطتٝ 20

.(1394، اِفٔ: تٙظ٥ٓ اظ)٢ تال ٞااظ چاٜحّمٝچُٟاسا٣ٔ .1جسَٚ
نگهبان آب.6

زاضتٝ ا٘سچاٜ اظٞاآٍٖٟ٘ثاٖٚٞا ٕٞٛاضٜ ٍٟ٘ثاٖ چاٜ،ساوٙا١ٖعثك ٌفت.ٞا٢ ضٚستا تٛزٜ استظ٤ٖى٣ زض ٔحُٞأحافظ
ضثا٘ٝٞا وپط٢ تطپا ٣ٔچاٜ زض ٕٞاٖ ٔحُ تٝ ظ٘س٣ٌ ٣ٔوطزٜ ٚ ٔطرعزض ٚح١ّ ٘رستا٤ٗ فطز١ٚظ٥ف. استپطزاذتٝضٚظ

چاٜ تٛزٜ اظتٝ ا٤ٗ غٛضت وٝ ٞط ضٚظ ساَ ٘ٛتتاست.وطزٖ ٘ٛتت ضا ٔطرع ٣ٔاٚٞا تٛزٜ ٤ٚى٣ اظ چاٜتطزاضت وطزٜ آٖ چاٜ
تٛزٜ است١ٚظ٥فاست. آب ت٥ٗ اٞا٣ِ تمس٥ٓ ٘ٛتت تطزاضت ٍٟ٘ثاٖ وٝ ٞط ذا٘ٛازٜ ضٚظ ٚ ٘ٛتت ٔطرػ٣غٛضتتٝ ا٤ٗ.تؼس٢

٣ٔ آب اػالْ استتطا٢ تطزاضت زاضتٝ وٝ تٛسظ تا٢ٛ٘ ٔحافظ غحت ا٘جاْ تطزاضتاٚ.ضسٜ ٣ٕٔٞچ٥ٙٗ تط ٘ظاضت وطزٜ ٞا
است.

89



و بهب��ود بیمار به زير درخت می آيند. در اين موارد ش��خص 
حاجت من��د يا بیمار را دور درخت زي��ارت طواف می دهند و 
از خداوند برآورده ش��دن حاجتش را تقاضا می کنند. س��پس 
پارچۀ سبزرنگی به ش��اخۀ درخت می بندند و از درخت مدد 
می جوين��د و حیوانی را که با خود آورده اند قربانی می کنند. 
آنگاه گوش��ت قربانی را طبخ ک��رده و خیرات می کنند. خون 
حیوان قربانی ش��ده در زير درخت نبايد شسته شود. چرا که 
معتقد اند در صورت شس��ته ش��دن، نذر حاجت مند برآورده 

نمی شود )فلسفی میاب، 1379(.
     در روزه��ای جمع��ه و اعی��اد قرب��ان و فطر نی��ز در زير 
درخت در چاله ای ابتدا اسفند دود می کنند و در پايان گشته8 

می سوزانند تا محل بوی مطلوب و معطری بدهد.

 تصوير10. درخت زيارت )مأخذ: مولف، 1394(.

     عده ای نیز معتقد اندکه ش��خصی به نام خواجه کريم که 
از اولیای خدا بوده اس��ت قبل از اينکه مردم به علت حمالت 
و يورش ه��ای همس��ايگان از محل الفت کهن��ه به اين محل 
کوچ کنند، توسط غالمانش به حفر چاه ها اقدام کرده است و 
درخت زيارت قدمگاه اوس��ت. البته اين فرضیه با تاريخ نگاری 
انجام شده توسط کارشناسان میراث فرهنگی تطبیق نمی کند 
و فقط به عنوان نمونه ای از باورهای مردم روستا در خصوص 

پیدايش چاه های تال حائز اهمیت است.

9. مراسم قبله دعا
يکی از مراسمی که در اکثر روستاهای جزيرة قشم رايج است 

و تا به امروز همچنان برگزار می گردد، مراس��م قبله دعا است 
تفاوت مراس��م قبله دعا در روس��تای الفت با ساير روستاها، 
ارتب��اط مس��تقیم برگزاری اين مراس��م با وضعی��ت آبگیری 
چاه هاست؛ اگر میزان آب موجود در چاه ها به حد قابل قبول 

نرسیده باشد، اين مراسم برگزار می شود.
     مراس��م ذکرشده برای مردم بومی جنبۀ تقدس دارد و در 
سال هايی که باران به موقع نمی بارد و آب برکه ها و چاه ها کم 
می شود و دش��ت ها و صحراها خشک می شوند، امام جماعت 
و پیش��وای مذهبی ش��هر � که فردی با تقوا و پرهیزگار است 
� مقدم��ات رفتن مردم به محل قبله دعا و اجرای مراس��م را 
فراهم می کند. اولین گروهی که فرمان امام جماعت را اجابت 
می کنند، کودکان هس��تند. به اين ترتی��ب که عده زيادی از 
ک��ودکان برای خبر ک��ردن مردم و دريافت پ��ول و تنقالت، 
دسته دس��ته با هم در کوچه و بازار به راه می افتند و سرودها 
و ش��عرهای مربوط به ب��اران را می خوانند. آنه��ا به دو گروه 
تقس��یم می ش��وند، يک گروه قسمتی از ش��عر را که در ذيل 
آورده می ش��ود، می خوانند و گروه ديگر در جواب ان شاءاهلل 

می گويند. 
ايشاء اهلل موشکو    
ايشاء اهلل گردن ريشکو   
ايشاء اهلل خدا بارون هاديت   
ايشاء اهلل به مسکینن هاديت   
ايشاء اهلل به جوکارون هاديت   
ايشاء اهلل ان شاء اهلل بارون بده  

ان شاء اهلل ، ان شاء اهلل ، ان شاء اهلل
و بار ديگر از ابتدا ش��روع و تکرار می کنند. کودکان اين اشعار 
را می خوانند و به در خانه ها می روند و در می زنند و در همان 
ح��ال به خواندن ادامه می دهن��د. صاحبخانه بیرون می آيد و 
هدي��ه ای به بچه ه��ا می دهد و اگر کودکی در خانه باش��د به 
کودکان آوازخوان می پیوندد و به دِر خانه های ديگر می روند. 
اين کار تا پاس��ی از ش��ب و گاه��ی ت��ا دو روز ادامه می يابد 

)فلسفی میاب، 1379(.
     ب��ا آمدن ک��ودکان به کوچه و خیابان مردم می فهمند که 
ام��ام جماعت می خواهد به قبله دع��ا برود. فردای آن روز، به 
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دس��تور امام جماعت عده ای از مردان در روستا جار می زنند 
و ب��ه مردم خبر می دهند که ب��رای خوردن خوراک نذری به 
قبل��ه دعا بیايند. عدهای از اهالی، صبح زود به محل می روند 
و آنج��ا را آب و جارو می زنند و جمعی ديگر ديگ های بزرگ 
غ��ذا را بار می گذارند و برای ظهر غذای مفصلی می پزند و در 
همان جا بین فقرا توزيع می کند. احس��ان غ��ذا به فقیران و 
يتیمان و درماندگان دو روز طول می کش��د و بعد به دس��تور 
امام جماعت مردم شهر روزة باران می گیرند و در مسجدهای 
شهر جمع می شوند و قرآن می خوانند و روز چهارم پشت سر 
امام جماعت به س��مت محل قبله دع��ا حرکت می کنند. در 
روز استس��قاء يا طلب باران، مردم به دس��تور پیش نماز روزه 
می گیرند. زيرا معتقد ان��د همان طور که پیامبر)ص( فرموده 
است، دعای روزه دار مستجاب می شود دعای آن ها نیز اجابت 

.)google earth، 1394 :تصوير 11. محل برگزاری قبله دعا و ارتباطش با چاهها و ساير فضاها )عکس از 

می گردد. در روز اجرای مراسم مردم روزه دار تدريجاً تا ساعت 
هش��ت صبح وارد محل قبله دعا می ش��وند. همۀ مردم لباس 
س��فید و تمیز می پوش��ند. مردم دو رکعت نماز می خوانند و 
س��پس امام دو خطبه می خواند و دعا می کند و در حالی که 
اشک از چش��مانش سرازير شده است، به درگاه خدا استغاثه 
کرده و تقاضای باران می کند و مردم »آمین« می گويند. بعد 
از خطبه ش��ش نفر از جوانان پانزده تا بیست ساله از جمعیت 
جدا شده و پیش می افتند و يک نفر از آنان شعر و دعای باران 
را می خوانند و جوانان و مردم پاسخ می دهند. قسمتی از شعر 

درخواست باران اين است: 
ای خداوندا به ما باران بده/ رحم فرما و به ما باران بده

هم به حق مصطفی ختم الرسل/ هم به حق مرتضی باران بده
ما ضعیفیم و ذلیلیم ای خدا/ لطف فرما و به ما باران بده

تصوير 12. برگزاری قبله دعا )عکس از: مؤلف، 1393(.
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ما به درگاه تو روی آورده ايم/ کن اجابت اين دعا باران بده
مرد و زن، پیر و جوان، خرد و بزرگ/ منتظر هستند به ما باران بده

سال بگذشت و نیامد رحمتی/ قحط گشته خالقا باران بده
شیر گشته خشک در پستان ها/ چون نبارد از سماء باران بده
ما گنه کاريم و از جرم و گناه /عذر خواهیم ای خدا باران بده

نه زراعت، نه گیاهی از زمین/ آمده بیرون خدا باران بده
يا غیاث المستغیثین اسقنا/ تو کريمی ای خدا  باران بده
هم به جاه حضرت خیراالنام/ هم به جام مرتضی باران بده
بندگانت عاجزانند ای خدا/ لطف و احسانی نما باران بده 

)فلسفی میاب، 1379(.
     در روستای الفت در روز اجرای مراسم رسم است که انواع 
حیوانات اهلی و وحش��ی که امکان آوردنشان به محل وجود 
دارد، به محل مورد نظر آورده می شوند تا آنها نیز از پروردگار 

درخواست باران کنند.

10. نتيجه گيری
آنچه مس��لم اس��ت آب به عنوان مادة حیات در شکل گیری 
مراکز اس��تقرار، همواره يکی از اصلی تري��ن عوامل تأثیرگذار 
ب��وده اس��ت. قرارگی��ری روس��تای الف��ت در يک��ی از نقاط 
اس��تراتژيک جزيرة قشم در جوار خلیج فارس بیشتر به سبب 
موقعیت جغرافیايی و اهمیت مکانی آن صورت بس��ته است. 
از ط��رف ديگر اس��کان بدون وجود آب ش��یرين نیز ناممکن 
بوده اس��ت. به همین دلیل يافتن راهی برای به دست آوردن 
آب ش��رب، دغدغۀ اصلی ساکنان بوده است. نبوغ، خالقیت و 
ابتکار س��اکنان الفت به حفر 366 حلقه چاه � در مکانی که با 
ماش��ین آالت امروزی نیز حفاری بسیار مشکل است � منجر 
ش��د و منطقه ای بی آب را به مکانی مناس��ب برای زندگی بدل 

کرد. 
     آبی که با اين همه سختی و زحمت به دست آمده است، 
ارتباط مس��تقیم و تنگاتنگی با تمامی وجوه زندگی ساکنان 
يافت��ه و به پیداي��ش فرهنگ و آداب و رس��وم خاصی منجر 
ش��ده است. برگزاری مراس��م قبله دعا، وجود نگهبان چاه ها، 
مراس��م پاکس��ازی، رفتن به محضر درخت زيارت، نام گذاری 
چاه ها و نحوة استفاده و مديريت آب، همه و همه شواهدی بر 
اين مدعا هس��تند. شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مرتبط با 

دست کندهای تال عالوه بر زنده نگهداشتن اين آداب و رسوم 
ب��ه حفظ چاه ها و رونق اکوموزه و جذب گردش��گر نیز کمک 

خواهد کرد.

پي نوشت ها
1. قل أرءيتم إن اصبح ماؤکم غوراً فمن يأتیکم بماء َمعین )س��ورة 

ملک/ 30(.
2. و ألّو اس��تقاموا علی الطريقۀ ألس��قیناهم ماء غدقاً )س��ورة جن/ 
16(/...و أسقینکم ماء فراتاً )سورة مرسالت/ 27( / لو نشآء جعلناه 

اجاجاً فلوال تشکرون )سورة واقعه/ 70(. 
3. منطقه ای که اهالی الفت به علت حملۀ غارتگران آن را به مقصد 

الفت فعلی ترک کردند.
4. حرا، گیاهی از تیره شاه پس��ند اس��ت. دانۀ آن روی درخت مادر 
می رويد و نهال تولید می کند. س��پس از درخت جدا می ش��ود و 
داخ��ل مرداب می افتد. جنگل حرا بر دريا و آب ش��ور قرار دارد 
و اين س��ازش با آب ش��ور و شرايط نامناس��ب، از حرا يک گیاه 

استثنايی ساخته  است.
5. اس��امی در مصاحبه با چند تن از ريش س��فیدان الفت به دست 

آمده است.
6. چاهی که درش رو به قبله است و اگر حیوانات از آب آن بخورند 

می میرند.
7. چاهی که داماد را با آب آن حمام می کنند.

8. نوعی مادة خوشبوکنندة هوا

منابع
− خس��روزاده، علیرضا )1384(. گزارش بررس��ی باستان شناختی 
جزيرة قش��م )فصل اول(. بندرعباس: ادارة کل میراث فرهنگی، 

صنايع دستی و گردشگری.
�������� )1391(. گزارش بررس��ی باستان شناختی جزيرة قشم   −

)فصل دوم(. قشم: مديريت میراث فرهنگی منطقۀ آزاد قشم،.
رواي��ی، مرجان )1377(. پروندة ثبت��ی چاه های تال. بندرعباس:   −
ادارة کل می��راث فرهنگ��ی، صناي��ع دس��تی و گردش��گری، 

منتشرنشده.
ف��رح ، شايس��ته )1384(. پرون��دة ثبتی باف��ت تاريخی الفت.   −
بندرعباس: ادارة کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، 

)منتشرنشده(.
فلس��فی میاب، علی و مري��م ابوالفتح��ی )1379(. مردم نگاری   −
شهرس��تان قش��م. بندرعباس: ادارة کل میراث فرهنگی، صنايع 

دستی و گردشگری،.
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