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سرگذشت «مسجد و مقبرة شيخ بُرخ» ،قديميترين
بناي دورة اسالمي در جزيرة قشم
مجتبي رضاييسرچقا

چكيده
«مسجد و مقبرة شيخ بُرخ» بنايي واقع در روستاي تاريخي
«كوشه» ،در جزيرة قشم ،موضوع اين پژوهش قرار گرفتهاست.
ساختمان اولية اين بنا ،متعلق به قرن اول هجريست و در
سالهاي 244؛ 737؛  1100و  1307هجري ،تجديد بنا شده
است؛ بنابرين ،ضرورت دارد با توجه بهقدمت بنا و گذر از
وقايع تاريخي ،با تأمل به سير تاريخي حوادث و توصيف آنچه
كه درحال حاضر از اين مسجد و مقبره برجاي ماندهاست،
نگريستهشود .بناي كنوني مسجد و مقبرة شيخ بُرخ ساده و
مقعر است و كمتر كسي از وقايعي كه در ادوار قبل بر مسجد
گذشته ،اطالعي كامل دارد .آنچه كه در اذهان محلي وجود
دارد ،آميخته با افسانه و حكاياتيست كه در آن كمتر رنگ
واقعيت ديدهميشود؛ بنابرين ،پژوهش حاضر درصدد است
تا غبار از اين ابهام بزدايد و با رويكردي علمي ،روند وقايع
تاريخي اين بنا را در گذشته و توصيفي از بناي كنوني آن،
ارائهكند .اين تحقيق بر مبناي مطالعات كتابخانهاي و اسنادي
و پژوهشهاي ميداني ،بصورت توصيفي -تحليلي ،انجام
شدهاست.

1

مقدمه
روستاهاي تاريخي داراي ويژگيهايي هستند كه ضرورت
تحقيق دربارة آنها ،براي اهل تحقيق الزماست .يكي از
ويژگيهاي اين روستاها وجود آثار تمدني و مادي برجايمانده
از اعصار گذشتهاست که بداليل متعددي ،نظير هجوم اقوام؛
وضعيت اقليمي؛ سيل يا زلزله ،همچنان هويت روستايي خود
را حفظ کردهاند .اين روستاها برغم هويت و جايگاه تاريخي
که دارند ،به شهر تبديلنشده يا به فراموشي سپردهشدهاند.
ورس» در حوالي خوي،
از اين ميان ميتوان به روستاي ُ
«چ ْ
روستاي «حماميان» در حوالي بوكان و روستاي «كوشه» در
جزيرة قشم اشارهكرد.
مسجد و مقبرة شيخ برخ واقع در روستاي كوشة قشم،
متعلق به قرون اولية اسالمي ،روستاييست تاريخي ،كه در
زير اليههاي تاريخ مانده و كمتر مورد توجه بودهاست و آنچه
بوميان آنجا بياددارند ،آميخته به افسانه و داستانهاي محلي
است .همين امر نيز تحقيق راجع به اين روستا را با مشكل
روبرو کرده و اگر در اندک منابعي  نامي از اين روستا بردهشده،
بواسطة ذکر بالياي طبيعي ،نظير زلزله بودهاست.

كليدواژگان
جزيرة قشم؛ معماري اسالمي؛ مسجد ؛ مقبرة شيخبُرخ

برحسب روايات تاريخي و شواهد موجود دربارة
خليجفارس ،از قرن اول هجري قمري پرتو هدايت اسالم به
جزاير خليجفارس تابيده و از همان روزگار نيز ،بتدريج ساخت

 .1كارشناس ارشد ايرانشناسي؛ عضو هيأت علمي و پژوهشگر بنياد ايرانشناسي
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مسجد ،بعنوان مکاني عبادي آغازشد .اولين مسجدي ،که در
جزيرة قشم بنا شد ،در روستاي کوشه و بههمت زاهدي با
ايمان بنام سيد خواجه برخ مشهور به پيرجوهر بودهاست.

واژة قشم) .ساختمان اولية مسجد در سالهاي اولية اسالمي و
در خالل فتح جزاير و بنادر ايران ،بدست عمرو بن عاص و به
امر او در روستاي كوشة قشم ساخته شدهاست.

معماري مساجد قشم آميزهاي از معماري «ايراني ـ 
اسالمي» است .تزئينات منارهها و تعدد گنبدها ،اغلب ساده
و بدون کاشيکاريهاي معماري مرسوم هستند .همچنين
استفاده از مصالح و روکشکاريهاي ديوارها و ستونها،
همگي هويت ويژهاي بهاين مسجدها بخشيدهاست .از ديگر
ويژگيهاي مساجد قشم ،ميتوان بهعدم وجود بادگيرها و گاه
حذف گنبدها؛ برخورداري از بخشهاي زمستاني و تابستاني؛
استفادة مناسب از مصالح بوميو هماهنگيهاي محيطي و نيز
عدم بهرهگيري از تزئينات فزاينده در شبستان و ساختمان
آنها اشارهکرد.

اين مسجد يكبار در سال 244هجري تعمير و در سال 736
هجري براثر زلزله ،منهدم شدهاست (امبرسز و ملويل:1370،
 .)148مسجد و مقبرة شيخ برخ در سال  737هجري توسط
سلطان فتحاهلل نوادة سلطان محمود غزنوي كه احتما ًال از
پادشاهان «هرمز» يا «الرستان» بوده ،تجديد بنا شدهاست.

در اين نوشتار ،ابتدا بهمعرفي موقعيت روستا و جزيرة
قشم ،مسجد و مقبرة شيخ برخ  ميپردازيم؛ سپس با مروري
بر وقايع تاريخي و سرگذشت مسجد و مقبرة شيخ برخ
بهمعرفي بناي كنوني و عناصر آن خواهيمپرداخت و در پايان،
نتيجهگيري و منابع مورد استفاده ارائه ميشوند.
موقعيت مسجد
مسجد و مقبرة شيخ برخ در روستاي كوشه ،از توابع
دهستان «رمكان» ،بخش مركزي شهرستان قشم ،در استان
هرمزگان واقع شدهاست .روستاي كوشه در ارتفاع  25متري
از سطح دريا و در موقعيت  27درجه و 14دقيقة عرض شمالي
و  56درجه و  51دقيقة طول شرقي واقع شدهاست.
اين روستا از شمال به روستاي كاروان ،از جنوب به
روستاي جيجيان ،از غرب به روستاي گربهدان و از شرق به
تمسنتي منتهيميشود.
روستاي ِ
تاريخچة بنا
مسجد و مقبرة شيخ برخ در روستاي كوشه را بهاحتمال
از بناهاي دوران عمر ،خليفة دوم ،بشمارآوردهاند و بهاحتمال
زياد ،اين بنا قب ً
ال آتشكده بودهاست (مصاحب :1345 ،ذيل
92

افسانة بسيار دلنشيني دربارة اين مسجد سينه به سينه
نقل شده است:
«در اثر زلزلهاي ويرانگر ،اکثر بناهاي جزيرة قشم با خاک
يکسان شد ،از جمله عبادتگاه و زاوية زاهدي گوشهنشين
بنام شيخ برخ .بعدها ،کشتيباني که از آفريقا آمدهبود در دريا
دچار طوفان سهمگين شد و پيش خود نذرکرد که اگر ازاين
مهلکه جان سالم بهدر برد ،زاويه و مسجد شيخ برخ را در
روستاي کوشه بازسازي کند .طوفان سهمگين کشتي او را
در سواحل نزديک همين روستا ،بهگلنشاند و او از چوبهاي
دکل کشتي خود ،مسجد و زاوية شيخ برخ را بازسازي کرد و
بر تختة ورودي بهخط نسخ خام نام شيخ و تاريخ تجديد بناي
مسجد را حککرد».
محمد ابراهيم كازروني ،متخلص به نادري ،دركتابش ،به
مسجد يا مساجد روستاي كوشه اشاره نكردهاست ،درحاليکه به
تعداد مساجد روستاهاي ديگر قشم پرداخته و در توصيف روستاي
كوشه ،تنها به آب شرب و زراعت آن اكتفا كردهاست (كازروني،
 .)140:1367بنظرميرسد ،با توجه به سال تأليف اين كتاب
( 1250تا  1264هـ ق) اين مسجد متروكه بودهاست.
پس از زلزلة سال  1110هجري ،زلزلة ديگري در سال
 1301هـ ق ،اين جزيره را لرزاند و  31ده و مسجد را خراب
كرد (سديدالسلطنه.)340 :1371 ،
مالسليمان خميري ،متخلص به مسافر ،عالوه بر ذكر
اسامي روستاها و دهات ويران شده ،به روستاي  كوشه نيز

مطالعات خلیجفارس  /سال اول /شمارة دوم  /تابستان 1393

سرگذشت «مسجد و مقبرة شیخ بُرخ» ...

اشاره كردهاست ،از جمله در ابيات زير:
«الف �ت» ش��د وي��ران ،جزيرهش��ده  خ��راب
«په��ل» ك��ن در جمل��ة آن��ان حس��اب
ن��ي بـن��اي مــس��جد و منبـ��ر    ،بمـان��د
هيـ��چ چـي��زي ،جـ��ز خاكس��تر ،نمان��د
س �يويك ده ،ب �ا چهلمس��جد    ،خ��راب
مـردم��ان ب��ي تـوش��ه و ب �يزاد و   آب
ش��هر «كوش��ه» ب��ا   س��راوان    ،گرب �هدان
بـيجـي��ان و بـيريـ��ان و تـوريـ��ان
سيد محمد علي هاشمي رمكاني ،شرحي از لوحة مسجد
برخ را ثبت و آنچه را از قرائت اين لوح ديده( ،بهخط صحيح
كوفي فاستظهره الشيخ عليبنعبدالرحمنالجناحي فاظهره
علينا فنقلناه كما تري) ،در ضمن شرح حال شيخ برخ و شيوخ
جزيره ،آوردهاست (همان.)343-340 :
سيد محمدعلي هاشمي رمكاني در يادداشتي كه براي
احمد اقتداري فرستاده ،نوشتهاست:
«مسجد وگنبدي وجود دارد در مغرب قرية كوشه بنام
مسجد (برخ) شيخ االسود نيز گويند و شيخ برخ پيري است
كه آنجا آسودهاست ،تاريخ بنا و تعمير مسجد در لوحي بخط
كوفي نوشته شدهبود و روي دروازة مسجد نصب بوده و يكي
از مشايخ جناح بستك آنرا خوانده و بزبان عربي ترجمه
نمودهاست».
در كتاب بندرعباس و خليجفارس ذيل عنوان «زيارت شيخ
برخ االسود و مسجد قديمه» چنين آمدهاست:
«قرية كوشه بر وزن توشه از قراء جزيرة قشم از طرف شمال
به مسافت  4ميل جنوب دريا واقع شده است ،به مسافت هفت
ميل شرق و محاذات قرية گوردين واقع شده است .در خارج و
اتصال به قرية كوشه مسجد قديمهاي ديدهميشود كه چند بار
مرمتشده و باز مخروبه است .در درون مسجد عرض آن 28
فيت و طول آن  42فيت و ارتفاع  20فيت ميشود ،دو ايوان
كه يكي از آنها مسقف است ،جلو مسجد بناكردهاند .در خارج
و قبلة مسجد بقعهاي است قديمه .دور بقعه  70فيت ميشود.
در آن بقعه مقبرهاي است به عرض  4فيت و طول  10فيت

و ارتفاع يك فيت ،آن را مدفن برخ االسود معروف به جواهر
دانند ،از اوليا اهلل بوده و كرامات زيادي به او نسبت ميدهند و
چهار لوح چوبين متعلق به مسجد اطراف محراب آويختهشده،
شايد سابقاً [در] سردر مسجد نصب بوده است ،حروف الواح
برجسته ،و با خط قريب به ثلث است .موجب نگارش آن كتاب
مشكوفميشود كه بنيان مسجد در حدود  244بوده ،در نصف
النهار  26رمضان  736از حدوث زلزله منهدم شده است ،به
امر يكي از شاهزادگان جزيرة هرمز يا الرستان كه واليت آن
حدود را داشته ،مرمت شده ،در ماه رجب سال بعد ،از ترميم
فراغت يافته ،آمر عبداهلل عليشاه نوادة محمود بوده است،
اين كه شاهزاده قيدشده نظر بر اين است كه در كتيبه موقع
درج اسم پدر چنين نگاشته شده است (بن الملك االسعد)
كلمه االسعد بر زندهها خطابكنند .پس روشنميشود كه
امركنندة ترميم ،از شاهزادگان بود و پسر پادشاه بوده است.
اينكه احتمال دادهشد شايد از شاهزادگان الرستان بوده باشد،
نظر به نقطهاي قريب الفت كه به عالءملك موسوم است.
عالءملك در القاب ملوك الرستان ديدهميشود .آخرين ملوك
الرستان ابراهيم ثاني عالءملك بود و جزيرة قشم تقريباً حدود
الرستان واقعميشود در آن زمان بسط ناحيه الرستان تا به
دريا و بندرخمير منبسط بود ،ملوك بني قيصر و آل طيبتي
كه زمامداران قشم بودند ،منقرض شدهبودند ،احتمال نسبت
بهملوك هرمز هم بواسطة قرب جوار قشم و هرمز است .ممكن
است مدفن شيخ برخ بر وزن برج در حدود سال  244موجود
بوده كه احتراماًاين مسجد را آنجا بنا كردهاند» (سديدالسلطنه،
677 :1342؛ اقتداري.)797-794 :1348 ،
سيد محمدعلي هاشمي رمكاني همان شرحي كه
سديدالسلطنه ذكركرده را براي تاريخ بنا آورده ،اما نام آمر
ترميم يا باني تعمير را ،فتحاهلل بن شمسالدين بن سعيد
(يك اسم كرم خورده) بن محمود ،ذكر كردهاست (اقتداري،
.)800-799 :1348
هاشمي همچنين نوشتهاست كه لوح تاريخ بناي مسجد برخ
را مأموران فرهنگ از جاي خودخارج کرده و به تهران فرستادند.
سقف گنبد مقبرة شيخ برخ در زمان قواسم جواسم خرابشد و
ديگر به جاي آن سقفي ساخته نشد( همان.)800 :
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اقتداري مينويسد:
«به سال  1346ش ،ساعاتي چند قبل از مالقات آقاي سيد
محمدعلي هاشمي رمكاني در قرية رمكان قشم ،بقعة شيخ را
در كنار قبرستان قديمه و مسجد برخ ديدم .لوح سنگي كه
مورخ بتاريخ ظاهراً  118هجري بود در گوشهاي از قبرستان
يافتم ،ولي اطمينان به صحت اين تاريخ ندارم ،چه سنگ
بكلي شكسته و غير قابل قرائت صحيح بود ،بقعة بيسقف و
بيدر و پيكر و مخروبة شيخ برخ را ديدم از قبر و الواح كتيبه
چيزي نديدم اما عكسهايي از درون و برون بقعه گرفتم .ظاهر
بنا حكايت از ابنية سلجوقي دارد و نوع گچبري به همان دوران
شباهت دارد» (همان.)801-800 :
دربارة شيخ برخ گفتهميشود :دو برادر صاحب كشف و
كرامت ،موسوم به توكل و جوهر ،مريد عبدروس نامي از
اولياءاهلل كه در «عدن» مدفوناست که توكل در قرية «گيادن»
از قراي قشم و جوهر كه به برخ معروف است در كوشه
مدفون هستند .در الواح چهارگانه ،راجع به اين دو تن چنين
آمدهاست:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم .كان عمارت هذالمسجد في تاريخ
سنة  244اربع و اربعين و ماتين من هجره النبويه المصطفويه
علي مهاجرها افضل الصلوه و التحيه التوفيق للمولي الملك
[سفيد] قطب االوان خليفه المومنين [سفيد] مع عبداهلل علي
شاه بن الملك االسعد [سفيد] بن محمود بيضاهلل صحائف
اعمالهم في اليوم الموعود في استجداد عماره علي الوجه
المسعود للمسلمين و الفراغ كان في شهر اهلل االصم االصب
رجب المرجب سنه  737سبع و ثالثين و سبع مأته هجريه
جعل اهلل تعالي هذه المبره مسعود لخلود ملكه و معدلته و
الحمد الوليه» (سديدالسلطنه.)678-677 :1342 ،

در كنار مسجد ،يك بركه بصورت ،شمالي جنوبي ،وجود
داشتهاست .تا سال 1300ق ،اين مسجد ،در مركز روستا
قرارداشت و بعنوان «مسجد جامع» از آن استفادهميشد.
محراب مسجد ،در قسمت شمالي واقع شده و باالي محراب
آثار قابي از گچ ديدهميشود كه حدود يك متر ارتفاع و يك و
نيم متر طول دارد.
در اين مسجد لوحي چوبي وجود داشته كه تاريخ بنا،
انهدام و تعمير مسجد بر روي آن قيد شده بود .اين لوح به
تهران منتقل و هماکنون در موزة ملي نگهداري ميشود.
در گوشهاي از فضاي مسجد شيخ برخ زاويه يا بقعة شيخ
وجوددارد ،كه از زمان بازسازي نيمهكاره مانده و نياز به تكميل
و ترميم دارد (روزنامة جام جم.)1388/9/19 ،
مسجد شيخ برخ در تاريخ  1377/10/27به شمارة
 ،2203در فهرست آثار ميراث فرهنگي كشور ،بهثبت
رسيدهاست.
بناي كنوني مسجد
بناي كنوني مسجد در زميني به مساحت  480متر مربع
احداث شدهاست ،كه شامل صحن؛ ايوان؛ گنبد؛ مناره؛
شبستان؛ محراب؛ مقبرة شيخ بُرخ؛ منزل خادم و سرويس
بهداشتياست .مسجد و مقبره در وسط صحن ،با گنبد و يک
مناره احداث شدهاست.

اهميت لوح مسجد برخ در آن است ،كه نشانميدهد،
جزيرة قشم قبل از اسالم هم ساكنيني داشته و مورد توجه
بودهاست (نوربخش.)1362:260 ،
اقتداري بنقل از سديدالسلطنه مينويسد« :بنيان بناي
اخيره  1307بود وضع قديم را از ميان برده و بهوضع حاليه
بنا كردهاند».
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مسجد داراي شش وروديست که در چهار طرف صحن
قرارگرفتهاند .ابعاد وروديها تقريب اً يكسان و داراي عرض يك
و ارتفاع  2/20متر هستند .ورودي اصلي ،داراي دريست ،به
ارتفاع  2/20و عرض 1/20متر ،از جنس چوب با تزئينات
سنتي بر روي آن ،که در ميان ايواني بصورت يك پيشآمدگي،
بهعرض  2/20متر و بر روي دو ستون ،بهارتفاع  4متر واقع
شده ،كه طاقي كماني در باالي اين دو ستون قرارگرفتهاست.
در پيشاني اين ورودي تابلوي سبزرنگي قراردارد كه روي آن
عبارت «مسجد شيخ برخ /ادارة اوقاف و امور خيرية قشم/
هيأت امناء مسجد» نوشته شدهاست .در سمت چپ اين
ورودي ،منزل متولي مسجد قرار دارد .صحن مسجد ،به
مساحت تقريبي  420مترمربع در پيرامون مسجد قرار دارد.
محدودة صحن با ديواري نسبت اً كوتاه پوشانده شده ،كه تا
ارتفاع يك متري بصورت ديوار و در باالي آن بصورت حفاظ
مشبك ،با آجر و پوشش سيمان سفيد اجرا شدهاست .كف
صحن از جنس موزائيك است .تك منارة مسجد و همچنين
هاللي كه در رأس گنبد قرار دارد ،گوياي آن است كه اين
مسجد به «اهل تسنن» تعلقدارد.
مناره به قطر تقريبي سه متر و ارتفاع  14متر در ضلع
شرقي بنا ،قرارگرفتهاست .در باالي مناره و در ميان گلدسته،
مأذنهاي بر روي شش ستون استوار شده كه به گنبد مخروطي
و هاللي كه در باالي آن است ،ختمميشود .تمام نماي بيروني
مسجد و مقبره ،با سيمان سفيد پوشانده شده است.
ورود به شبستان ،از طريق سه در ورودي چوبي
صورتميگيرد ،كه با ابعاد يک در دو متر ساخت ه شدهاند.
شبستان مسجد با طول  10و عرض  6متر و ب ه مساحت 60
مترمربع بنا شدهاست .اهالي ميگويند که سقف شبستان ،از
جنس چوب يک لنج قديميست كه به داستان آن اشارهشد .كف
شبستان از جنس موزائيك و با فرشهاي ماشيني طرحسجادهاي
پوشانده شدهاست .همچنين ديوارهاي شبستان با گچ سفيد
پوشانده   شده است و قابهايي از جنس گچ با تزئيناتي پيرامون
آنها و چند كتيبة كاشيكاري شده در آن ديدهميشود .كتيبة
كاشيكاري شدهاي دور تا دور سه ضلع شبستان ،بهطول 20
متر و عرض  60سانتيمتر قرارگرفته است .اين کتيبه ،حاوي

اطالعاتي راجع بهقدمت و گذشتة مسجد از كتاب مروج الذهب
مسعودي و با خط نستعليق سفيد ،روي زمينة الجورديست.
محراب مسجد بصورت فرورفتگي عميقي ،با قوس جناقي،
از جنس گچ در ديوار شبستان تعبيه شدهاست .در باالي
محراب آثاري از يك قاب بهچشمميخورد كه يك متر عرض و
يك و نيم متر طول دارد .در حال حاضر يكي از اضالع اين قاب
در ديوار باقي مانده و سه ضلع ديگر فروريخته است.
مقبرة شيخ برخ
در جوارمسجد شيخ برخ ،زيارتگاه شيخ برخ با گنبد ويژة
هشتگوش قراردارد .سنگگورهاي قديمي متعلق به دوران
اولية اسالمي ،در گورستان مجاور مسجد شيخ برخ وجود دارد
كه نشاندهندة قدمت آن است .پوشش بيروني گنبد خاکي اين
مسجد نيز با سيمان سفيد پوشانده شده است .در رأس گنبد بر
فراز ميلهاي به ارتفاع يك متر ،هاللي از جنس سيمان قرار دارد.
اين بقعه از سنگ الشه و مالط و اندود ساروج و گچ ،با پالني مربع
در ابعاد  5متر در  5متر بنا شدهاست .درون آن از نظر تزئينات
بدنه بصورت طاقنماسازي و سپس بخش بلند زير پاكار گنبد
آن كه به سه دوره تقسيمميشود ،شباهت بسياري به تزئينات و
طاقنماسازي ساده و كولي در« بقعة بيبي مريم» قشم دارد.
مالحظاتي چند دربارة مسجد
باني :بناي اولية مسجد منسوب به عمرو عاص در سالهاي
اولية ظهور اسالم است .باني بناي مسجد بعد از زلزلة قرن
هشتم ،سلطان فتحاهلل ،از نوادگان سلطان محمود غزنوي
بودهاست ،اما از باني بناي كنوني و بنايي كه بعد از زلزلة سال
 1307هـ ق احداث شده ،اطالعي در دست نيست.
متوليان :تا پیش از وقوع زلزلة  1307هـ ق اين مسجد،
مسجد جامع روستاي كوشه محسوب ميشده است  ،ولي
اكنون از آن بعنوان مسجد جامع استفاده نميشود .متولي
كنوني مسجد و مقبره فردي بنام عبداهلل نازنيني است و
گفتهميشود كه پيش از وي پدر و اجداد او توليت اين مكان را
برعهدهداشتهاند .مسجد و مقبره توسط متولي و زير نظر ادارة
اوقاف و امور خيرية شهرستان قشم ادار ه ميشود.
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امامان جماعت :از امامان جماعت مسجد در گذشته
اطالعي در دست نيست و عبداهلل نازنيني و پدرانش از گذشته
تاكنون در اين مسجد نماز خواندهاند .بهعلت برگزاري نماز
جماعت در  مسجد جامع روستا ،برگزاري نماز در اين مسجد
با حضور  10تا  20نفر در مسجد انجام ميشود.
نتيجهگيري
اماكن آييني ،نظير مساجد ،از غنيترين حافظان و ناقالن
فرهنگ و هنر و معماري ،در جوامع اسالمي از گذشته تا به
امروز بشمارميروند .در صدر اسالم احداث مسجد در هر شهر
يا دهي ،نشان از فتح آنجا بدست مسلمانان بودهاست .وجود
مسجد و بقعة شيخ برخ در روستاي كوشة جزيرة قشم ،نشان
از طلوع اسالم در سالهاي اولية ظهور اسالم در اين جزيرة
بزرگ ،در ساحل خليجفارس است .موقعيت مسجد در هر
شهر و روستايي نشانة اهميت آن ناحيه در زمان بناي مسجد
بودهاست و اين نشانميدهد كه روستاي كوشه و محلي كه
مسجد در آن واقع شده ،روزگاري از مناطق آباد و پر رونق
جزيرة قشم بودهاست .توجه به مسجد ،مرمت و تجديد بنا
و يا توسعة آن بهلحاظ كاركردهاي ديني؛ سياسي؛ فرهنگي
و هنري در ادوار مختلف در اولويت امور اهالي آن ناحيه ،از
غازيان گرفته تا صالحان و عالمان ،حكام محلي و متوليان
آن بودهاست .در اين پژوهش تالششد از همة بانياني که در
ساخت؛ آباداني؛ حفظ و توسعة اين خانة خدا نقشداشتهاند،
ذکري به ميان آيد .عالوه برآن ،تالششد مطالبي پيرامون
سرگذشت مسجد و مقبرة شيخ برخ و نيز توضيحاتي دربارة
وضعيت بناي كنوني مسجد ارائه شود.
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