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چکیده
123معماری ایران در دوران میانی اسالمی شاهد شکوفایی
خاصی در سبکهای معماری و تزئینات وابسته به آن است.
در این دوره آثار و بناهای متعددی در سراسر ایران ساخته
شد که ضمن تأثیرپذیری از سبکهای معماری پیشین ،خود
نیز دارای ویژگیها و سبک منحصر بهفردی هستند که از
آن بهعنوان سبک معماری ایلخانی یاد میشود .این ابنیه
تاریخی در منطقه حاشیه شمال خلیجفارس از الگوی ویژهای
پیروی میکنند که افزونبر بهکارگیری الگوهای رایج این
دوره همچون ایوانهای بلند و استفاده از کاشیهای معرق
از الگوهای بومی نیز تأثیر گرفتهاند و استفاده از مصالح
بومآورد نیز در آنها مشاهده میشود .در این پژوهش7 ،
مجموعه معماری در استانهای بوشهر و هرمزگان مورد
بررسی قرار گرفتهاند .مطالعة نمونههای بررسی شده نشان
 .1دکترای باستانشناسی ،مدرس مدعو دانشگاه پیام نور قزوین و
دانشگاه دهخدا قزوین (نویسنده مسئول).
ehsan.m.hoseini@gmail.com
 .2دکترای باستانشناسیcom.gmail@kordi.m.fatemeh .
 .3استادیار گروه هنر و معماری ،دانشگاه پیام نور ،مرکز قزوین.
hajsayyedjavady@yahoo.com

میدهد که باوجود استفادة گسترده از مصالح بومی مانند
مرجانهای دریایی که بهوفور در دسترس ساکنان این مناطق
است ،سبک معماری رایج در قرون میانی اسالمی و عصر
ایلخانی در مناطق شمالی خلیجفارس ،به همان شکل رایج در
سایر نقاط ایران است.
کلیدواژه
خلیجفـارس؛ معماری اسلامی؛ قـرون میانی اسلامی؛
معمـاری خلیجفـارس؛ سـبک ایلخانی.
مقدمه
خلیجفارس در طول تاریخ سکونت انسان در سرزمین
امروزی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و در این
میان دوران اسالمی و بهویژه قرون میانی اسالمی از قرن
هفتم تا نهم هجری را میتوان دوره طالئی هنر و معماری
این سرزمین بهحساب آورد .در این دوران آثار معماری و
هنری متعددی در سراسر ایران ساخته شد که از سبک و
الگوی خاصی پیروی میکنند و در بین کارشناسان ،از آن
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با عنوان سبک معماری ایلخانی یاد میشود .منطقه شمالی
خلیجفارس نیز از این قاعده مستثنا نبوده و وجود بناها و آثار
فراوان مربوط به قرون میانی اسالمی در این منطقه عالوه بر
تأثیرپذیری از سبک رایج معماری کشور از دیگر سبکهای
خاص منطقه نیز بهره گرفته است .در این پژوهش هفت بنا
و مجموعه شاخص معماری و هنری از دوران میانی اسالمی
در استانهای هرمزگان و بوشهر انتخاب شده و از نقطهنظر
باستانشناسی ،معماری و هنر مورد بررسی قرارگرفتهاند.
تمدن ایالم قدیم و تمدنهای بینالنهرین در اطراف این
منطقه شکلگرفتهاند .از آن زمان تاکنون ،خلیجفارس مرکز
ثقل تجارت و از اساسیترین آبراهههای بینالمللی بوده
است که توجه کشورگشایان و قدرتهای بزرگ را به خود
جلب کردهاست .از آنجا که اسالم نیز در همین منطقه نشو و
نما یافت و بهتدریج در اطراف آبهای خلیجفارس گسترش
پیدا کرد ،مسلمانان به سرعت بر تمام سواحل منطقه تسلط
یافته و بازرگانان مسلمان از بندرها و سواحل آن به نقاط
مختلف دنیا به دادوستد کاال و در خالل آن به مبادالتفکری
و فرهنگی پرداختند.
اهمیـت تجاری سـرزمینهای شـمالی خلیجفـارس در
روزگار اسالمی
مسیرهای بازرگانی در دوران مختلف تاریخی ازجمله قرون
میانی اسالمی بسیار با اهمیت بودند و این شریانهای بازرگانی
را میتوان مهمترین مراکز تأمینکننده مالی و اقتصادی کشورها
محسوب کرد .در این میان تأمین امنیت راهها ،نقشی کلیدی
در توسعه بازرگانی داشت که این موضوع بهطور مستقیم با
قدرت حکومت مرکزی مرتبط بوده و ازسوی دیگر بسیاری از
حکومتها تالش میکردند با اعزام مکتشفانی معتمد ،اطالعات
دقیقی از راهها و مناطق مختلف کشور و عوارض جغرافیایی
کسب کنند .یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه
طی روزگار پس از اسالم ،کتابهای «مسالک» و «ممالک»
است .این دو کتاب در قرون سوم و چهارم هجری توسط
ابنخردادبه و اصطخری نوشت ه و ویژگیهای جغرافیایی و

طبیعی سرزمین ایران در آن توصیف شده است .بر این اساس
در نزدیکی بصره امروزی ،بندری به نام ابوله 1وجود داشت که
در زمان خلفای عباسی نقش مهمی در تجارت با سرزمینهای
شرقی و بهویژه چین و هندوستان ایفا میکرد (اصطخری:۱۳۴۰ ،
۸۳؛ ابنخردادبه۱۴۶ :۱۳۷۱ ،؛ رائین ،۱۳۵۰ ،ج  .)۳۰۷ :۱بندر سیراف
در خلیجفارس نیز در این روزگار اهمیت بسیار زیادی داشت
و نقش مهمی در روابط تجاری ایران ایفا میکرد (اصطخری:
 ۱۲۱ ،۱۳۴۰:۱۱۳و  .)۱۳۴بندر هرمز نیز از اهمیت بسیار زیادی در
تجارت با مناطق مختلف جهان آن روز برخوردار بودو ازآنجا
کشتی به سراندیب ،گجرات و نواحی دیگر میرفت (اصطخری،
۱۴۲ :۱۳۴۰؛ رائین ،۱۳۵۰ ،ج  .)۳۰۷ :۱بسیاری از جغرافینویسان
از اهمیت تجاری و اقتصادی سیراف سخن گفتهاند .در کتاب
«عجایبالهند» رامهرمزی از بازرگانی اهل سیراف به نام
محمدبن مسلم سیرافی نامبرده شده که بیش از بیست سال در
بندر تانه مقیم بوده و به بیشتر شهرهای هند سفرکرده است
(رامهرمزی .)۱۲۲ :۱۳۴۸ ،او در این کتاب ارتباط تجاری بین
بندرهای صیمور ،تیز و سندان و دیگر مراکز تجاری هند با
سیراف را شرح داده و حتی به نام کشتیها ،بازرگانان و شرح
مشکالت و مسائل آنها ،مقدار کاالها و غیرهاشاره کرده است
(رامهرمزی ۸۴ :۱۳۴۸ ،و  .)۱۳۳- ۱۳۵این کشتیها عمدت ًا بزرگ و
دارای ظرفیت حمل  ۴۰۰مسافر و خدمه بوده و حتی در برخی
منابع به قابلیت حمل  ۶۰۰خدمه 400 ،تیرانداز و هزار مسافر
نیز اشاره شده است (.)Nadvi, 1933: 303
خلیجفارس و شهرهای آن در قرون میانی اسالمی
بنابر پژوهشهای انجام گرفته پیشرفتگی اقیانوس هند
تا کنارههای کرانه استانهای هرمزگان ،بوشهر و خوزستان
از زمان هخامنشیان به نام خلیجفارس خوانده میشده است.
همزمان با حکومت اتابکان فارس در سدههای ششم و هفتم
هجری قمری ،جزایر خلیجفارس ازجمله کیش به اوج رونق
و عظمت رسید و بهعنوان خزانه اتابکان فارس شهرت یافت.
در زمان ایلخانان مغول و دوره تیموریان ،جزیره کیش بهعنوان
1. Obollah
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مهمترین مرکز تجاری و بازرگانی منطقه خلیجفارس ،نقشی
اساسی در برقراری ارتباط بین اقوام و ملل مختلف ایفا میکرد.
تمامی کشتیهای تجاری شرق و غرب در کیش پهلو میگرفتند
و با درآمد حاصل از عوارض کشتیها و سایر عایدات تجارت،
هر روز بر رونق و آبادانی این جزیره افزوده میشد .در زمان
ایلخانان مغول امتیاز تجارت آزاد در ایران به ونیزیها داد ه شده
بود و آنها از این امتیاز سود بسیاری بردند اما این امتیاز در زمان
تیموریان توسط تیمور لنگ لغو شد .لغو این امتیاز باعث شد تا
دریانوردان اروپایی به کشف راههای دریایی جدید فکر کنند.
بهتدریج منطقه خلیجفارس اهمیت تجاری خود را از
دست داد ولی همچنان ازنظر سیاسی و استراتژیک مرکز
توجه بود و باعث تسلط استعمارگران بر منطقه شد .حمداهلل
مستوفی قزوینی در کتابش تحت عنوان «نزههالقلوب»،
اطالعات متعددی از شرایط جغرافیایی ایران در قرون میانی
اسالمی ارائه کرده و ضمن اشاره به جزیره کیش ،از آبانبار
این شهر چنین یاد کرده است« :آب باران در آبانبارها جمع
میشود» (حمداهلل مستوفی.)۱۶۴ :۱۳۷۸ ،
مارکوپولو ،جهانگرد مشهور ایتالیایی در سالهای  ۱۲۷۲و
 ۱۲۹۳م .در راه سفر به هند از بندر هرمز دیدن کرد و بند سی و
هفتم کتابش را به هرمز اختصاص داده و ضمن اشاره به موقعیت
بندری هرمز و رونق آن در رابطه با تجار هندی ،مینویسد:
«هرمز که ناحیهای قدیمی است ،محل دادوستد
بازرگانان خلیجفارس و جزایر قیس (کیش) و
غیره بوده است و کشتیهای بزرگ مملو از ادویه،
مروارید ،پارچههای زربفت ،سنگهای قیمتی ،عاج
فیل و اجناس بسیاری به این بندر وارد میشده است»
(میراحمدی ۱۲۱ :1367 ،و .)۱۲۲

در نخستین سالهای حکومت اسالمی ،کرانههای هر
دو سوی دریای پارس ،ازجمله استان هرمزگان به دست
مسلمانان افتاد .ابوهریره ،در زمان حکومت عمر ابن خطاب
(خلیفه دوم) به بحرین و کرانههای باختری خلیجفارس حمله
کرده و سپس به بخشهای شرقیتر رسیده و تمامی دریای

پارس و بندرها و جزیرههای آن را بر قلمرو مسلمانان افزود.
پس از چیرگی عربها ،دیلمیان نخستین دودمان ایرانی
بودند که بار دیگر بر سراسر جزیرهها ،بندرها و آبهای
استان هرمزگان و دیگر نقاط خلیجفارس چیره شدند.
هرمزگان ،عمان و بندرها و جزیرههای آن به ترتیب در
سالهای  ۳۲۳و  ۵۳۴ه.ق ،توسط علی (عمادالدوله) و احمد
(معزالدوله) به قلمرو آلبویه ملحق شدند .حکومت آلبویه ،در
زمان عضدالدوله گسترش یافت و در تمام مدت حکومتشان،
فارس و هرمزگان در قلمرو فرمانروایی آنها بود .پس از
دیلمیان ،سلجوقیان کرمان از سال  ۴۵۴تا  ۵۸۳ه.ق بر منطقه
خلیجفارس ،ازجمله استان هرمزگان و عمان تسلط پیدا کردند.
در دوران سلجوقی ،ازسوی فرمان روایان این خاندان ،حاکمانی
با عنوان اتابک ،به مناطق گوناگون رهسپار میشدند .اتابکان
فارس بر عمان ،بحرین و کرانهها و جزیرههای خلیجفارس
دریای عمان (مکران) دست یافتند و حکومت آنان تا ۶۶۱
ه.ق ،بر فارس و هرمزگان برقرار بود .در این سال سلجوق
شاه سلغری بر هالکوخان مغول شورید ،اما شکست خورد و
حکومت فارس ،هرمزگان و تمامی منطقه خلیجفارس به دست
مغوالن افتاد .در دوره فترتی که بین سپری شدن حکومت
ایلخانان مغول و برآمدن تیموریان قرار داشت ،حکومت
هرمزگان و خلیجفارس در اختیار مظفریان بود.
تیمور لنگ به سال  ۷۸۵ه.ق ،سیستان را فتح کرد و در
یورشهای بعدی خود ،اصفهان ،فارس ،بوشهر ،بندرها و
جزیرههای هرمزگان را به قلمرو خویش افزود .تیموریان
تا سال  ۸۷۳ه.ق که بر ایران حاکم بودند ،خراج بندرها و
جزیرههای خلیجفارس و دریای عمان (مکران) را دریافت
میکردند .وزیری در «جغرافیای کرمان» مینویسد:
«مینوجهان یا منوجان از قالع قدیمی عهد ساسانی است
که در زمان مؤلف  ۱۲۹۳ه.ق ،هنوز آبادان بوده ،اما
قلعه محل نگهداری گناهکاران و قانونشکنان بوده
است» (وزیری کرمانی.)۱۲۴ :۱۳۸۵ ،
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مقدسـی از شـهری بـه نـام «منوقان» یـا «منوفـان» و از
سـکونتگاههایی ماننـد درهفـان ،هرمـز و درقـان یـاد
میکنـد .دربـاره «منوفـان» مینویسـد:
«این شهر بصره کرمان است و آذوقه خراسان از خرمای
خوب و ارزان ازآنجاست ...دوری آنها از دریا دو روز راه
و تا درهفان چند روز است» (مقدسی ،1361،ج .)۶۹۰-۶۸۹ :۲

در شمال شرقی منوجان در راه ریگ آنکه در سه منزلی
بندر هرمز است ،در شهر باس و جکین در همسایگی
یکدیگرند .هرمز کهنه تا ساحل دریا نصف روز راه
فاصله داشت ،که به نقل از اصطخری در کنار باریکهای از
خلیجفارس که کشتیها به آنجا رفتوآمد میکردند و «انجیر»
نامیده میشد ،واقع بود .خرابههای این شهر هنوز در محلی که
«مناب یا مناو» گویند ،دیده میشود .هرمز کهنه جای خود را
به کیش داد (اصطخری.)۱۴۳-۱۴۲ :۱۳۴۰ ،
ابن خردادبه ( ۳۰۰ه.ق ۹۱۳/م ).از جزیرهای نزدیک به
هرمز موسوم به ارموز نامبرده که به عقیده لسترنج همان جرون
است .لسترنج با استناد به منابعی که نام نمیبرد ،مینویسد:
«در سال  ،۷۱۵سلطان هرمز شهری را که در کنار دریا
بود برای اینکه دزدان پیوسته آن را مورد تاختوتاز
قرار میدادند ،ترک کرد و هرمز نو را در جزیرهای که
از آن اسم بردیم و به جزیره جرون یا زرون معروف
است و تا کناره دریا یکفرسخ مسافت دارد ،بنا نمود»
(لسترنج.)۳۴۱ :۱۳۷۷ ،

بر اساس مستندات تاریخی مشخص شده است که در
زمان ابنبطوطه ،بندر هرمز دارای اهمیتی بینالمللی بوده و
بازرگانان و تجار ثروتمندی از سراسر جهان در این جزیره
حضور داشتند (ابنبطوطه ،1376 ،ج  .)۵۲۴-۵۲۳ :۲لسترنج از
ابنبطوطه و گفتة او در رابطه با هرمز اینچنین مینویسد:
«ابنبطوطه میگوید هرموز کهنه را در زمان او [حمداهلل
مستوفی] موغستان مینامیدند و شهر نو را به نام جزیره
جرون میگفتند و آن شهری نیکو بود و بازارهای آباد
و مسجد جامعی داشت و بازار کاالهای هند و سند بود»
(لسترنج.)۳۴۲ :۱۳۷۷ ،

در سال  ۶۱۱ه.ق تاجالدین ابوبکر از اتابکان فارس ،به
حکم سلطان محمد خوارزمشاه بعد از شکست حربابن
محمدبن ابوالفضل در سیستان همراه با قوایی که از طرف ملک
زوزن و سلطان محمد بهعنوان کمک ارسال شده بود ،کرمان و
سیستان را تسخیر کرد .از آنجا نیز بهطرف جنوب پیشروی
کرده و در بلوچستان فرود آمد و پس از آن راهی سواحل
دریای عمان شد .تاجالدین بکر تمام سواحل دریای عمان که
اشاره روشنی است بر هرمزگان امروزی فتح کرده ،خطبه به
نام سلطان محمد خوانده شد .سلطان محمد ممالک تازه گشوده
شده را به پسرش غیاثالدین پیر واگذار نموده و تاجالدین
نیشابوری را نیز به وزارت وی منصوب کرد .به دنبال استیالی
مغول ،غیاثالدین به قلمرو خود آمده و آنجا را تا عقبنشینی
جاللالدین خوارزمشاه به هند و عراق اداره کرد و سپس در
کرمان «براق حاجب قرا ختایی» را بهجای خود گذاشته ،به
عراق رفت (قفس اوغلی.)۲۴۵ -۲۴۴ :۱۳۶۷ ،
بررسی ابنیه شاخص مناطق شمالی خلیجفارس در قرون
1
میانی اسالمی
الزم به توضیح است که اعضای گروه پژوهشی نگارنده
این مقاله از تمامی بناهای معرفیشده در این تحقیق بهطور
میدانی بازدید کرده و کلیه تصاویر و اطالعات ارائه شده از
بناهای ذیل ،ماحصل فعالیت میدانی اعضای گروه است.
مقبره بیبی تمسنتی
مقبره بیبی تمسنتی در روستای تمسنتی در جزیره
قشم واقع در استان هرمزگان است .این بنا از جنس سنگ
و مرجان همراه باروکش آهک صدفی ساخته شده که
نشان دهندة استفاده از مصالح بومی توسط معماران است.
در اطراف این محوطه بهصورت پراکنده سفالهای دوران
2
مختلف از ایلخانی ،صفوی و قاجار دیده میشود.
.1همه عکسها و تصاویر این مقاله از دکتر احسان محمدحسینی و طی
بازدیدهای میدانی مستقیم در اردیبهشت  1388گرفته شده است.
 .2بازدید میدانی تیم نگارنده مقاله از منطقه.
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این مکان دارای ارزش و احترام خاصی بین مردم روستا
است .به این صورت که دورتادور آن قبرهای بسیاری از
دوران مختلف تا امروزه مشاهده میشود .بنای مقبره دارای
پالنی چهارضلعی است که توسط یک مصطبه از خارج به
هشتضلعی تبدیل و به گنبد ختم میشود (تصویر .)1

و در چهارگوشه بنا با گوشهسازی که در داخل هر طاقنما
دو طاقچه کوچک اجرا شده است ،حالت هشتضلعی القاء
میشود .در داخل اتاق مقبره تلی از خاک دیده میشود که
روی آن یک پارچه سبزرنگ کشیده شده است ،بیانگر
اعتقاد اهالی روستا به تدفین شخصی بزرگ و احتما ًال
امامزاده در این محل است.

تصویر .1مقبره بیبی تمسنتی

بر اساس شواهد و قرائن پیداست که در چهار طرف بنا
سازههایی وجود داشته که امروزه تخریب شده است .این
سازهها بهصورت یک تل آوار در ضلع جنوبی ،بقایای دو
دیواره در ضلع غربی و باقیمانده اتاقی کوچک در ضلع
شمالی و طاقنماهای تزئینی در ضلع شرقی به چشم میخورد
(تصویر .)2

در باالی طاقنماها در چهار جهت اصلی ،چهار نورگیر
دیده میشود و بنا از داخل با کنگرهها و مقرنسهای مثلثی
ساده به گنبد ختم میشود .جنس گنبد بنا از مرجان دریایی
بوده و از داخل با آهک صدفی اندود شده است.

تصویر  .2طاقنماهای تزئینی در ضلع شرقی مقبره بیبی تم سنتی

در قسمت شمالی مقبره از داخل و قرنیز بقایای کاشی
لعابدار الجوردی دیده میشود (تصویر  )3و در باالی
طاقنمای ضلع شمالی تزئیناتی شبیه گچبری از جنس آهک
صدفی اجرا شده است .در ارتفاع یک متری از کف در
بخشهایی که تخریب شده بقایای چوب که احتما ًال کاربرد
کالفکشی داشته به چشم میخورد .همچنین در باالی
ورودی بنا از غرب نیز سقف چوبی کار گذاشته شده و
بخش باالیی ورودی نیز بقایای کاشیکاری با کاشی لعابدار
ایلخانی دیده میشود.

پالن مقبره از داخل نیز چهارضلعی است که در هر ضلع
در جهات اصلی یک فرورفتگی قوسدار کار شده است

در اطراف بقعه ،گورهای فراوانی است که از دوران
مختلف اسالمی برجای ماندهاند .روی سنگ گورها انواع

تصویر  .3کاشیهای لعابدار ایلخانی مقبره بیبی تمسنتی
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خطوط اولیه اسالمی (ازجمله خط کوفی) و خطوط دوران
پیشرفته و هنری خطوط اسالمی مثل نسخ و ثلث بسیار
مرغوب از سده  ۸تا  ۱۱هجری به چشم میخورد که اکثرا ً
در اثر خوردگی بهوسیله آب باران در حال انهداماند یا
منهدم و خراب شدهاند.
بیشتر خاکهای عادی زیرپا در این مکان ،مملو از
کاشیها و سفالها و آثار باستانی خرد شدهای است که نشان
از تمدن و وجود شهری پرجمعیت در این نقطه دارد .در
بعضی کتب بیبی تمسنتی با نام تمسینیتی یا طمصنیتی آمده
که در حقیقت باید نامی باشد که اسپانیاییها به بقعه پیر داده
و احتما ًال تغییر یافتة «تومب سینت» یا «سینت تومب» 1یا
(مقبره مقدس) است.

تصویر  .4قبرهای قدیمی

در این گورستان قبور زیادی با دستخط حجاران و
سنگتراشهای مشابه قبور سایر گورستانهای منطقه که دارای
قدمت در حدود  ۹۰۰سال است ،وجود دارد که بسیاری از
این قبور در زیرخاک بوده و بعض ًا گوشههایی از سنگ آنها
با فرسایش خاک مشخص شده است (تصویر  .)4زیارتگاهی
گنبدی و مخروبه نیز در این قبرستان وجود دارد که اطالعی از
شناخت صحیح آن در بین پیران محل نبود و در متون کتب
قشم و خلیجفارس نیز چیزی در مورد آن یافت نشده است.
1. Tomb Saint, or Saint Tomp

مشخصات چند قبر ازاین گورستان (ثبت شده توسط امام
جمعه توریان) بدین شرح است:
 قبر مرحوم السعید آقا سلطان ساالری  -تاریخ وفاتروز شنبه  ۱۷ربیعاالول سال  ۸۰۰ه.ق.
 قبر خانم صالحه بنت خواجه جمال  -تاریخ وفات ۸۰۹ه.ق.
 قبر شهیده الفردوس مکان حجی مساه بنت محمود -تاریخ وفات ماه ذیالقعده سال  ۸۰۷ه.ق.
 قبر سعیده شهیده فردوس مکان با مرور علی کمال تاریخ وفات ماه جمادیاالول  ۱۰۳۹ه.ق با قدمت ۳۸۴سال.
شهر حریره جزیره کیش
شهر باستانی حریره واقع در بخش شمالی جزیره کیش از
توابع شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان است که بهعنوان
یکی از نقاط دیدنی و جاذبههای گردشگری جنوب ایران
محسوب میشود .عمارت اعیانی ،حمام ،مجموعه بندرگاه
شهر ،قناتهای قدیمی و مسجد کهن از آثاری است که
تاکنون در این شهر باستانی و تاریخی شناسایی شده و از
زیرخاک بیرون آمده است .زمان رونق یا دوران طالیی شهر
حریره کیش از سال  ۳۶۷تا  ۹۱۲ه.ق بوده و وسعت این
شهر باستانی  ۱۲۰هکتار است .شهر باستانی حریره با شمارة
 ۱۸۸۶به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.
بزرگانی چون ابنبطوطه ،سعدی و یاقوت حموی ازجمله
مورخینی هستند که یا به جزیره کیش سفر کردند و یا در
مورد عظمت و شکوه آن سخن گفتهاند .استاد سخن سعدی
در باب سوم کتاب معروف و شاخص خود ،گلستان ،با
2
بازرگانی در جزیره کیش سخن گفته است.
در حـال حاضـر مهمتریـن آثـار باقیمانـده در شـهر
حریـره شـامل مـوارد زیـر اسـت کـه در بیشـتر ایـن آثار
 .2گلستان سعدی ،باب سوم ،در فضیلت قناعت ،حکایت ۲۲
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میتـوان شـواهد مرتبط بـا معماری قـرون میانی اسلامی را
بـهوضـوح مشـاهده کرد:
عمارت اعیانی
در عمـارت اعیانـی مقـدار زیـادی اشـیاء سـفالی و
تزئینـات بدنـه ازجملـه گچبـری و کاشـی لعـابدار بـه
دسـت آمـده که عمومـ ًا مربوط به سـدههای هفتم و هشـتم
هجری اسـت .ورودی اصلـی بنا در ضلع غربـی قرار گرفته
و توسـط راهرویـی به حیـاط مرکـزی مرتبط میشـود که
احتما ًال بدون سـقف بـوده و راهروی دورتادور آن سـقف
داشـته کـه بـا قوسهایـی مزین شـده بود.

مسجد جامع
از مسجد جامع شهر حریره بقایای مناره بلند و با شکوه با
پالن دایرهای و پلکان داخلی ،پایهها و ستونهای چندوجهی
متعدد برجای مانده (تصویر  )6که از اهمیت و اعتبار باالیی
برخوردار است .این مسجد دارای آبانباری بوده که مسقف
بوده ولی سقف آن به درون آبانبار فرو ریخته است .در
حال حاضر هیچ قسمت این مسجد مسقف نیست اما بنا به
شواهد پوشش سقف مسجد ترکیبی از طاق آهنگی ،طاق
چهاربخشی و سقف تخت (تیرپوش) بوده است .از این
مسجد یک مناره و چهار محراب شناساییشده است.

اتاقهایـی اطـراف حیـاط مرکـزی وجـود دارنـد
(تصویـر  )5که شـامل مطبـخ ،سـرویس بهداشـتی ،انبارها
و اتـاق پذیرایی هسـتند .دو رشـته پلـکان از حیاط مرکزی
بـه طبقـه دوم منتهی میشـود و بخشهایی از کـف اتاق و
بالکـن مربوط بـه طبقـه دوم موجود اسـت.
اهمیت و ذخیره و استفاده از آب شیرین باعث ساخت
سیستم کانالکشی و آبانبار اختصاصی در داخل بنا شده
است.

تصویر  .5اتاقهای عمارت اعیانی شهر باستانی حریره

تصویر  .6مسجد جامع شهر باستانی حریره

از کل مسـاحت مسـجد ۱۲۰۰ ،متـر بـه شبسـتان
سرپوشـیده یـا محـل نمازگـزاران اختصـاص داشـته کـه
حـدودا ً بالغ بـر  2200نفر نمازگـزار را پذیرا بوده اسـت.
بـا بررسـیهای باستانشـناختی مشـخص شـده اسـت کـه
بنـای اولیـه مسـجد حـدودا ًنهصـد تـا هـزار سـال قبل از
یـک فضـای کوچک بـا حداکثر سـه فرشانـداز و محرابی
سـاده و کوچک شـروع شـده و همزمـان با رشـد جمعیت
و رونـق شـهر بـر وسـعت و تزئینـات آن افـزوده شـده
اسـت .از اواخـر دوره تیمـوری به بعد در حـدود چهارصد
سـال پیـش این شـهر رو به افول نهاد و از وسـعت مسـجد
نیز کاسـته شـد .آخریـن یافتههـای باستانشناسـی ،وجود
بـازار پررونقـی را در کنـار مسـجد نشـان میدهـد .ایـن
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بـازار یـادآور تجـارت سـودآور و پررونـق بینالمللـی
ایـن جزیره بـا کشـورهای هندوسـتان ،چین ،عربسـتان و
زنگبار اسـت.
بندرگاه
در حاشـیه سـاحلی شـهر تاریخـی حریـره ،بقایـای
معمـاری و چاههـا و کانالهایـی مشـهود اسـت کـه در
صخرههـای مرجانـی و رو بـهدریا سـاختهشـده و ارتباط
شـهر را با دریـا برقرار میکرده اسـت (تصویـر  .)7برخی
از ایـن کانالهـا تـا سـاختمانهای شـهر نیـز ادامه داشـته
اسـت .رشـته پلکانـی در دل ایـن صخرههـا طبـق اصـول
پیشـرفته معمـاری در کمتریـن فضای الزم تراشـیده شـده
اسـت و امـکان حمـل بـار بـر پشـت باربـران را آسـان
میکـرده اسـت.
یکـی دیگـر از پدیدههـای معمـاری ایـن مجموعـه
وجـود شـیارهای تعبیـهشـده در کـف اتاقها موسـوم به
گردهماهـی اسـت .بنـا به نظـر برخـی باستانشناسـان این
شـیارها بهمنظور تهیه و اسـتخراج شـیره خرما ایجاد شـده
ا ست .

تصویر  .7بندرگاه شهر باستانی حریره

حمام
بنـای حمـام شـهر تاریخـی حریـره (تصویـر  )8بـه
مسـاحت حـدود  ۵۰۰متر مشـتمل بـر بخشهـای مختلفی

اسـت کـه از سـنگهای آهکـی و مرجانـی بـه همـراه
مالط سـاروج سـاخته شـده اسـت .سرتاسـر بخش شمالی
بـه پهنـای  ۵متـر بـه خدمات ،انبـار و اتـاق کارگـر حمام
اختصـاصیافتـه اسـت .سـربینه و گرمخانـه و تونحمـام
در جنـوب بخـش یـاد شـده ،قرارگرفته و توسـط راهروی
سرپوشـیدهای از آن جدا شـده اسـت.

تصویر  .8حمام شهر باستانی حریره

دو خزینـة کوچـک و بـزرگ در جنـوب گرمخانـه
آخریـن بخـش از سـاختمان حمـام را تشـکیل میدهـد.
مطالعـه بقایـای موجـود ،گویـای دو دوره ایلخانـی و
تیمـوری سـاختمانی و تعمیراتـی در مـدت برپایی حمام
اسـت و دلیـل عمـده آن وجـود دو خزینـه بـا اختلاف
سـطح  ۱/۵متـر اسـت کـه خزینـه قدیمیتـر در الیـه
زیریـن قـرار دارد و خزینه جدیـد بر روی بخشـی از آن
سـاخته شـده است.
آبانبارها و قناتها
پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه تأسیسـات انتقـال
و ذخیـره آب شـیرین از اجـزاء اصلـی معمـاری شـهر
باسـتانی حریره بوده اسـت .آبانبارهای مسـتطیل شـکل
بسـیاری در ابعـاد و عمقهـای مختلـف در ایـن شـهر
وجـود دارد و نیـز رشـته قناتهـای متعدد از داخل شـهر
و مجموعههـای مسـکونی عبـور کرده (تصویـر  )9و آب
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آشـامیدنی را کـه هـم بـه مصـرف سـاکنین میرسـیده و
هـم منبـع درآمـدی بـوده ،تأمیـن میکرده اسـت .شـهر
باسـتانی حریـره بـه شـماره  ۱۸۸۶بـه ثبـت آثـار ملـی
ایران رسـیده اسـت.

تصویر  .10گنبد سرخ

تصویر  .9آبانبارها و قناتها شهر باستانی حریره

گنبد سرخ
بنــای گنبــد ســرخ در جــاده بندرعبــاس  -مینــاب۶۰ ،
کیلومتــری شــمال غــرب بندرعبــاس ،دهســتان شــمیل و
روســتای گنبــد ســرخ واقــع شــده اســت (تصویــر .)10
ایــن بنــا آرامگاهــی اســت کــه در اطــراف آن قبرســتان
قدیمــی شــکلگرفتــه اســت .پــان بنــا بــه شــکل مربــع
بــوده کــه در هــر ضلــع آن  ۸/۵متــر طــول داشــته و در
چهــار جهــت اصلــی ســاختهشــده و بــه شــکل یــک
چهارطاقــی گنبــددار اســت.
مصالــح بــهکار رفتــه در ایــن بنــا آجــر قرمزرنــگ
و مــاط ســاروج بــوده و نمــای گنبــد ســرخ درکل
آجــری اســت .پــان ایــن بنــا از داخــل چلیپایــی و
از خــارج مربعشــکل اســت کــه ایــن نــوع معمــاری
تداعیکننــده چهارطاقــی و معمــاری ســبک پیــش از
اســام اســت .ورودیهــای بنــا طــاق دار و ارتفــاع آنهــا
 ۲/۳۰متــر اســت و در دو طــرف آنهــا طاقنماهایــی
دیــده میشــود کــه ارتفــاع آنهــا بــا ارتفــاع ورودی
یکســان اســت.

بنـا از داخـل و در اضلاع غیراصلـی بـا گوشهسـازی،
نوعـی هشـتضلعی را تداعـی میکنـد کـه در بـاالی هـر
یک از ایـن گوشهسـازیها ،بقایای تزئینـات مقرنس دیده
میشـود (تصویـر  .)11گنبـد بـر مصطبـهای هشـتضلعی
بنا شـده و سـاقه بلنـد گنبـد روی ایـن مصطبه باقـی مانده
اسـت و در حـال حاضـر بـر اسـاس ایـن سـاقه نمیتوان
نـوع قوس گنبـد را تشـخیص داد.
در نمـای باالی سـاختمان ،بخش مصطبـهای قرارگرفته
که هـر ضلع آن  ۲/۵۰متـر طول و  ۱/۶۰متـر ارتفاع دارد
کـه گنبد بـر روی آن قـرار میگرفت .امروزه گنبـد بنا فرو
ریختـه و بقایـای باقیمانده آن  ۱/۹۰متـر ارتفاع دارد.
آجرهـای بـهکار رفتـه در سـاخت بنـا مربعشـکل و با
ابعـاد  ۵×۲۲×۲۲سـانتیمتر و بـه رنگ قرمز بـوده و برای
سـهولت جذب ملاط در یـک سـطح آن فرورفتگیهایی
بهوسـیله انگشـتان دسـت ایجـاد شـده اسـت (ماننـد
خشـتهای پنجـه کشـیده) .تمپـر بـهکار رفته در سـاخت
آجرهـا نیـز مـواد گیاهـی اسـت .برخـی آجرهـا بافـت
متخلخلـی را نشـان میدهنـد و اغلب به دلیـل پخت ناقص،
مقطعـی خاکسـتریرنگ دارند .قطـر مالط بـهکار رفته در
بیـن آجرها  ۲سـانتیمتر و ملاط بهکار رفته نوعی سـاروج
قرمـز اسـت کـه در داخـل آن قطعـات سـنگریزه سـفید
مشـاهده میشـود .در برخـی جاها نیـز بهجای سـاروج از
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گچ اسـتفاده شـده کـه احتمـا ًال نشـان دهندة مرمـت بنا در
دورههـای بعدی اسـت.

زیـرا اولیـن الزمه غسـالخانه وجود منبـع آب در مجاورت
بنـا اسـت .از آن گذشـته در داخـل بنـا هیچگونه نشـانی از
مجـاری خـروج و دفـع آبدیده نمیشـود.
مسـئله قابل ذکـر دیگر ،نـوع ابتدایی مصطبهسـازی در
ایـن بنـا و کم بودن ارتفـاع ایوانهـای ورودی و قوسهای
آن اسـت کـه اگرچـه مصطبـه بـهکار رفتـه بیشـباهت به
سـایر ابنیـه ایلخانی منطقـه جنوب کشـور نیسـت ،اما نوع
سـاختار ،ابعـاد و ارتفاع آن نشـان میدهد که این سـاختار
پیـش از دوره ایلخانـی کاربـری داشـته و در بناهـا مـورد
اسـتفاده قـرار میگرفتـه اسـت .در اطـراف بنـا قبرسـتان
شـکلگرفته اما هیچ سـنگقبری دیـده نمیشـود و قبرها
توسـط تودههای قلوهسـنگ مشـخص شـدهاند.

تصویر  .11گوشهسازیها و بقایای تزئینات مقرنس گنبد سرخ

در طـاق ورودیهـای بنـا و نیـز بـاالی بخـش
هشـتضلعی در نمای بنـا ،آجرهایـی با ابعـاد ۱۰×۱۰×۵
سـانتیمتر بـهکار رفتـه کـه مـورد اول بهصـورت عمودی
و در مـورد دوم بهصورتـی قـرار داده شـده کـه بخـش
مربعشـکل آجرهـا (سـطح آن) رو بـه خـارج هسـتند .در
محوطـه اطـراف بنا قطعـات پراکنده سـفال دیده میشـود.
گنبد سـرخ به شماره  ۶۴۹۴در فهرسـت بناهای تاریخی
ایـران به ثبت رسـیده اسـت .بر اسـاس پرونده پیشـنهادی
ثبـت بنا ،ایـن بنا مربوط به سـدههای میانی اسلام اسـت.
در پرونـده ثبتی بنا اشـاره شـده کـه کاربری بنا نامشـخص
اسـت امـا احتمـال داده میشـود با توجـه به احاطه شـدن
گنبد توسـط قبرسـتان ،این محل غسـالخانه باشـد .متأسفانه
بر اسـاس بازدیـد بهعملآمـده و همچنین شـواهد موجود
میتـوان اظهـار داشـت کـه ایـن بنـا احتمـا ًال کاربـری
غسـالخانه را نداشـته و بقعه و آرامگاه یا بنای یادبود باشـد

مجموعه چهارطاقیهای هرمز
مجموعـه چهارطاقیهـای هرمـز در خیابـان امـام
خمینـی ،میـدان شـهدا ،در غرب بلـوار شـهدا قرارگرفته
اسـت .چهارطاقـی شـمارة یـک از شـمال بـه مدرسـه
شـریعتی (جـری پـوالک) از جنـوب بـه محوطـه بـاز
و چهارطاقـی شـماره دو ،از غـرب و شـرق بـه منـازل
مسـکونی محـدود میشـود .چهارطاقـی شـماره دو از
شـمال بـه محوطـه بـاز و چهارطاقـی شـماره یـک ،از
جنوب شـرق بـه محوطـه بـاز و چهارطاقی شـماره سـه
منتهـی میگـردد .چهارطاقـی شـماره سـه از شـمال بـه
محوطـه بـاز و منـازل مسـکونی ،از جنـوب بـه محوطـه
بـاز ،از شـمال بـه محوطـه بـاز و چهارطاقـی شـماره دو
و از غـرب بـه بلوار شـهدا محـدود میشـود فاصلـه این
چهارطاقیهـا بـه یکدیگـر در حـدود  ۳۳متـر اسـت.
تزئینـات بـهکار رفتـه در بناهـا شـامل گچبـری مقرنـس
و اسـتفاده از آجـر قرمزرنـگ در چهارطاقـی شـماره
سـه جهـت ایجـاد کتیبـه از ویژگیهـای چهارطاقیهـا
محسـوب میشـود .چهارطاقیهـای هرمـز هر سـه روی
بلنـدی سـاخته شـدهاند کـه چهارطاقیهـای شـمارههای
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یـک و دو ازنظر پالن چهارضلعی و از درون شـشضلعی
بـوده امـا چهارطاقـی شـماره سـه هشـتضلعی اسـت.
مصالــح بــهکار رفتــه در ایــن بناهــا ســنگ تراشــیده،
الشهســنگ و ســنگهای مرجانــی و نیــز تیرهــای
چوبــی در درون چهارطاقیهــا جهــت استحکامبخشــی
بناهــا اســت .مــاط بــهکار رفتــه در بنــای چهارطاقیهــا
ســاروج و گــچ بــوده و در تزئینــات آنهــا از آجــر
اســتفاده شــده اســت.

چهارطاقی شماره یک
پلان مکتبخانه یـا چهارطاقی شـماره یـک (تصویر
 )12مربعشـکل با ابعـاد  ۸/۵۰×۸/۵۰متـر و دارای چهار
ورودی در چهـار جهت اصلی اسـت .ورودیهای شـمالی
و شـرقی نسـبت بـه ورودیهای جنوبـی و غربی سـالمتر
هسـتند .بلنـدی دیوار بنـا  ۴/۵۰متر و ضخامـت آن ۱/۵۰
متـر اسـت بنا بـر روی چهارضلعی توسـط یـک مصطبه یا
سـکو بـه هشـتضلعی تبدیل میشـود کـه گنبد بـر روی
آن قـرار میگرفته اسـت.

توســعههای عمرانــی در جزیــره هرمــز باعــث دخل و
تصرفاتــی در عرصــه و حریــم بناها شــده اســت خصوص ًا
ایــن دخــل و تصرفــات را در چهارطاقــی شــماره یــک
نســبت بــه دو چهارطاقــی دیگــر بیشــتر میتــوان دیــد
بــهگونــهای کــه در ضلــع غربــی آن منــازل مســکونی و
تعمیــرگاه قایقهــای موتــوری بــا فاصلــه کمــی از آن
قــرار دارد.
در حــال حاضــر مجموعــه چهارطاقیهــای هرمــز از
وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت .ازلحــاظ اســتحکام
بنــا ،چهارطاقیهــای شــمارههای دو و ســه نســبت بــه
یــک دارای اســتحکام کمتــری بــوده بهگونــهای کــه
در ضلــع جنوبــی چهارطاقــی شــماره دو ،رانــش دیــوار
کام ً
ــا مشــخص اســت.
در چهارطاقــی شــماره ســه براثــر فرســایش مصالــح
در بخــش فوقانــی درگاه شــکافی ایجــاد شــده کــه
درصــورت عــدم جلوگیــری از آن احتمــال تخریــب
بخــش باقــیمانــده دور از انتظــار نیســت .چهارطاقــی
شــماره ســه نســبت بــه دو چهارطاقــی دیگــر دچــار
آســیبدیدگی بیشــتری شــده اســت .تزئینــات بناهــا نیــز
بهشــدت آســیب دیدهانــد امــا در چهارطاقــی شــماره
ســه آســیبدیدگی کمتــر اســت.

تصویر  .12چهارطاقی شماره  1از مجموعه چهارطاقیهای هرمز

در وسـط دو ضلـع شـمالی و شـرقی سـاقه گنبـد کـه
بـر روی ورودیهـای شـمالی و شـرقی قرارگرفته اسـت،
فرورفتگیهـای قـاب ماننـدی وجـود دارد .در حال حاضر
بلنـدای چهارطاقـی شـش متـر اسـت و پوشـش سـقف
آنکـه گنبـدی بـوده اسـت ،کام ً
ال تخریب شـده اسـت .در
بخـش درونـی بنا تزئینـات گچبـری و مقرنـسکاری دیده
میشـود.
چهارطاقی شماره دو
پلان مکتبخانـه یا چهارطاقی شـماره دو مربعشـکل
بـوده (تصویـر  )13که هر ضلـع آن  ۹/۳۵متـر و ضخامت
دیـوار ایـن بنـا  ۱/۴۰متر و بلنـدای آن در حـال حاضر به
دلیـل تخریبهـای صـورت گرفته  ۴/۳۰متر اسـت.
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تصویر  .13چهارطاقی شماره  2از مجموعه چهارطاقیهای هرمز

تصویر  .14چهارطاقی شماره  3از مجموعه چهارطاقیهای هرمز

چهارطاقی شماره دو دارای چهار درگاه در چهار جهت
اصلی است که اندازه آنها  ۲/۵متر پهنا و  ۱/۴۰متر عمق
دارد و گنبد و ساقه آن کام ً
ال از بین رفته است .در بخش
درونی بنا آثار تزئینات گچبری و مقرنس وجود دارد .در
ضلع شمالی بنا از بیرون دو سطح جاسازی که بهاحتمالقوی
برای تزئینات کتیبهای ساخته شده است ،به چشم میخورد.
اندازه این دو سطح  ۱/۲۰ × ۱/۲۰متر است.

بخـش بیرونی بنا اسـت که کلمـات «اهلل» و «محمـد» در آن
قابلتشـخیص اسـت .در ضمـن گچبریهای مثلثی شـکلی
در ایـن چهارطاقـی دیـده میشـود کـه در چهارطاقیهای
شـمارههای یـک و دو وجـود ندارد.

چهارطاقی شماره سه
پالن مکتبخانه یا چهارطاقی شماره سه هشتضلعی
است (تصویر  )14که هر ضلع آن  ۳/۶۰متر است بنا بر
روی سکویی به بلندی حدودا ً  ۶۰سانتیمتر ساخته شده است.
ضخامت دیوار بنا  ۱/۳۰متر و ارتفاع آن در حال حاضر در
حدود  4متر است.
ایـن چهارطاقـی دارای چهـار ورودی در چهـار جهت
اصلـی بنـا اسـت کـه تنهـا آثـار دو ورودی در جهـات
شـمالی و شـرقی آن دیـده میشـود .انـدازة درگاهها ۱۱۰
سـانتیمتر پهنـا و  ۴۵سـانتیمتر عمـق دارنـد .گنبـد ایـن
چهارطاقـی تخریـب شـده و در حـال حاضـر فقط بخشـی
از سـاقه گنبـد بـه ارتفـاع  ۶۰سـانتیمتر باقیمانده اسـت.
تزئینـات بـهکار رفتـه در این بنـا گچبـری و مقرنسکاری
اسـت و نیـز اجـرای کتیبـهای آجری بـه رنـگ قرمز در

مجموعـه چهارطاقیهـای هرمـز (مکتبخانههـا)
در گورسـتان قدیـم هرمـز قـرار دارنـد .احتمـا ًال کاربری
اصلـی ایـن چهارطاقیهـا آرامگاه بـزرگان هرمـز بوده و
گورسـتان قدیمـی هرمز مربوط به دوره اسلامی اسـت که
تـا دهههـای اخیـر دارای سـنگقبرهای سـدههای هشـتم
و نهـم هجـری بـوده اسـت .گورسـتان مذکـور بـه دلیـل
بارندگیهـای شـدید فصلـی ،رویـش درختـان اکاسـیا و
توسـعههای عمرانـی در جزیره هرمز تخریب شـده اسـت.
با ایـنحال فراوانـی قطعات سـفال دورههای میانی اسلام
میانـه و متأخـر در اطـراف ایـن بناها مشـاهده میشـود.
تزئینـات گچبـری و مقرنسهـای بـهکار رفتـه در
بنـا ،خصوصـ ًا در چهارطاقـی شـماره سـه قابلمقایسـه با
مقرنسهـا و گچبریهـای زیارتـگاه شـاه نعمـتاهلل ولـی
در کرمـان (دوره تیموری) و مزار شـیخ احمدبن ابوالحسـن
در تربتجـام (مربـوط بـه دوره ایلخانـی) اسـت.
بـا توجـه به مطالـب و مسـتندات فوق بـهاحتمالقوی
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ایـن بناهـا قبـل از حضـو ِر پرتغالیهـا در جزیـره هرمـز
(دوره صفوی) وجود داشـته اسـت و در سـدههای هشتم و
نهـم هجری سـاخته شـدهاند.
در سـال  ۱۳۴۲آقای احمـد اقتـداری از چهارطاقیهای
ایـن منطقـه دیـدن نمـوده و در کتـاب «آثـار شـهرهای
باسـتانی سـواحل و جزایر خلیجفارس و دریـای عمان» به
کاربـرد رنگهـای قرمـز و زرد در تزئینـات چهارطاقیها
اشـاره کـرده اسـت (اقتـداری .)۷۱۹ :۱۳۴۸ ،در سـال ۱۳۵۶
مرکـز باستانشناسـی ایـران این بناهـا را مورد شناسـایی و
بررسـی قـرار داده و موقعیـت بناها را بر روی نقشـه هرمز
مشـخص نمودهانـد .همچنین سدیدالسـلطنه کبابـی و احمد
اقتـداری در آثـار خـود در مـورد ایـن بناهـا توضیحاتـی
ارائـه کـرده و قدمـت آنهـا را بـه قـرون میانـی اسلامی
نسـبت دادهاند (سدیدالسـلطنه1363 ،؛ اقتـداری.)1348 ،

شکل قلعه چندضلعی نامنظم است که بهطورکلی میتوان
آن را به یک متوازیاالضالع تشبیه کرد .در حقیقت شکل
پالن قلعه از تالش معماران آن برای حفظ تراز افقی با تبعیت
از توپوگرافی بستر طبیعی قلعه ناشی میشود.
مسـاحت قلعـه در حـدود  ۳۰۷۵مترمربـع بـوده و
طوالنیتریـن بـاروی آنکـه در جبهـة جنوبی قـرار گرفته،
 ۶۵متـر و کوتاهتریـن بـارو کـه در جبهـة شـرقی واقـع
اسـت ۳۲ ،متـر طـول دارد.
از باروهـای قلعـه جز در مـوارد جزئی ،بیشـتر در محل
اتصـال به برجهـا ،چیز زیادی باقـی نمانده اسـت (تصویر
 .)16در واقـع امـروزه از مجموعـه سـاختارهای معمـاری
قلعـه حاجیآبـاد ،سـه بـرج مـدور ،یـک بـرج مسـتطیل
شـکل کـه احتمـا ًال ورودی قلعه بوده اسـت و یک عمارت
شاهنشـین مسـتطیل شـکل باقیمانده اسـت.

قلعه حاجیآباد
قلعـه حاجیآبـاد یکـی از آثـار تاریخـی شهرسـتان
حاجیآبـاد اسـت (تصویـر  )15که امـروزه قسـمت اعظم
آن ویران شـده اسـت .قلعه بر فـراز تپهای نسـبت ًا کمارتفاع
ولی مسـلط بـر شـهر حاجیآبـاد و در حاشـیه رودخانهای
فصلـی که آن را دور میزد ،سـاخته شـده اسـت.

عمـارت شاهنشـین کـه نـام کوشـک بـر آن نهادهاند،
در ضلـع جنوبـی قلعـه قرارگرفتـه و بهانـدازهای بـه دیوار
بـاروی جنوبـی نزدیک اسـت کـه بهنظـر میرسـد ،دیوار
آن بخشـی از دیـوار بـارو بـوده اسـت کـه احتیـاج بـه
بررسـیهای دقیقتـری دارد.

تصویر  .15قلعه حاجیآباد

تصویر  .16بقایای سازههای قلعه حاجیآباد
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چینههـای گلی و خشـت ،مصالـح اصلی بـهکار رفته در
سـاخت بناهـای قلعـه به شـمار میرونـد و از ایـنرو قلعه
را میتوان سـاختاری خشـتی محسـوب کرد اما زیرسـازی
و کرسـی چینی این سـاختارها با اسـتفاده از الشهسـنگ و
ملاط گـچ نیمکوب صـورت پذیرفته اسـت.
در برجها ،بر فراز کرسی سنگچین از چینههای گلی برای
زیرسازی دیوارهها استفاد ه شده و در ترازی نزدیک به کف
داخلی برجها ،جایی که فضاهای معماری شکل میگیرند،
از خشتهایی به ابعاد  ۲۱×۲۱سانتیمتر استفاده شده است.
بخشهای باقیمانده از دیواره باروها نشان میدهند که بیشتر
دیوارهها قطری در حدود  ۸۵سانتیمتر (بهاندازه چهارخشت)
داشتهاند .برج شماره یک با یک پشتبند بزرگ خشتی در
برابر رانش ناشی از شیب تند تپه محافظت میشود .پالن این
برج به شکل مدور بوده است که اکنون بخش غربی آن بهشدت
دچار آسیب شده است .این برج دارای یک پی بزرگ و نسبت ًا
مرتفع سنگی است که در بخش جنوبی آن آسیبدیدگی
موضعی به چشم میخورد .برج شماره دو ،به دو پشتبند
تکیه دارد که این پشتبندها به لحاظ ساختاری ،از پشتبند
برج شماره یک متفاوت هستند .به این معنی که پشتبند برج
شماره یک کالبدی خشتی دارد ،درحالیکه جفت پشتبندهای
برج شماره دو از الشهسنگ با مالط گچ نیمکوب ساخته
شدهاند .همچنین این پشتبندها نسبت به ارتفاع برج بلند بوده
و ازاینرو قادر بودهاند تا سطوح فوقانی برج را در نقاط تماس
بهخوبی محافظت کنند.
بـرج شـماره سـه تنهـا برجـی اسـت کـه آثـاری از
دروازه در خـود دارد .ایـن بـرج نسـبت بـه برجهای اول
و دوم دسـتخوش تخریبهـای زیـادی شـده اسـت کـه
بهنظـر میرسـد نبـود پشـتبند در آن بسـیار مؤثـر بوده
اسـت .ایـن بـرج روی بسـتری از چینه سـنگی بنا شـده
اما بسـتر سـنگی آن بـه گسـتردگی برجهای شـماره یک
و دو نیسـت.

برج شماره چهار ازنظر شکل ظاهری بسیار متفاوت از
سایر برجها است .شکل مستطیلی و گشودگیهای متعدد
در ساختار آن ،این برج را از برجهای دیگر که طرح مدور
دارند ،متمایز کرده است .بهنظر میرسد که این برج کارکردی
متفاوت از دیگر برجها داشته که احتمال دارد این ساختار،
نقش ورودی قلعه را ایفا میکرده است .برج شماره چهار
دچار تخریبهای عمده شده است .ساختمان کوشک یا
عمارت شاهنشین بهعنوان تنها بنای مسکونی داخل قلعه
با ابعادی در حدود  ۱۱/۵۰متر در  ۱۳/۵۰متر با شکلی
مستطیلی نمایان میشود.
نقشــه کوشــک دارای ســه بخــش شــاخص اســت :در
بخــش مرکــزی آن ســه فضــای همانــدازه و مســتطیل
شــکل متصــلبــههــم وجــود دارنــد ،در دو طــرف
ایــن بخــش و در جهــت عمــود بــر آن دو اتــاق بــزرگ
مســتطیل شــکل دیگــر ســاخته شــده کــه ورودی بنــا
نیــز در اتــاق شــمالی قــرار دارد .شــکل پــان و عــوارض
موجــود در دیوارههــا ،تقریبــ ًا شــکی باقــی نمیگــذارد
کــه پوشــش بــهکار رفتــه در اتاقهــای کوشــک ،نوعــی
از طــاق آهنــگ بــوده اســت.
قدمـت ایـن قلعـه تاریخـی را میتـوان به قـرون میانه
و متأخـر اسلامی از ایلخانیـان تـا صفویـان نسـبت داد و
احتمـا ًال قلعـه تا زمـان صفویان مورد اسـتفاده بوده اسـت.
برخـی از افـراد مسـن شـهر از وجود خندقـی صحبت
بـه میـان میآورنـد کـه گویـا روزگاری در پیرامـون قلعه
وجـود داشـته امـا در بررسـیهای میدانـی و مطالعه نقشـه
توپوگرافـی برداشـت شـده ،مدرکـی دال بـر صحـت این
مدعا بـه دسـت نیامد.
در متـون تاریخـی ردپایی از شـهری به نـام حاجیآباد
در ایـن منطقـه بـه چشـم نمیخـورد .در حقیقـت تبدیـل
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حاجیآبـاد از روسـتا بـه شـهر و مرکزیـت یافتـن آن،
مرهـون تأسـیس راهآهـن در دورة پهلـوی اول و متعاقب
آن قرارگیـری حاجیآبـاد در حاشـیه مهمتریـن مسـیر
مواصالتـی شـمال بـه جنـوب بوده اسـت.
ازسـویی اسـتحکامات قلعـه بـهانـدازهای نیسـت کـه
سـاکنان آن بتواننـد در برابـر هجـوم گسـترده مقاومـت
کننـد و ازسـوی دیگـر ،عناصـری چـون آبانبـار بزرگ
و فضاهـای انبـار آذوقـه در قلعـه به چشـم نمیخـورد از
ایـنرو بسـیار بعید اسـت کـه کاربـری قلعـه در نقش یک
دژ دفاعـی تعریـف شـده باشـد .با توجـه به پتانسـیلهای
محـدود دفاعـی قلعـه و وجـود کاروانسـراهای متعـدد در
مسـیر راههـای کاروان روی ایـن منطقـه ،احتمال اسـتفاده
از قلعـه بهعنـوان مقـر راهبانـان دور از ذهـن نیسـت.
قلعههایـی بـا مختصات مشـابه به ایـن ،بهوفـور در مناطق
مختلـف کشـور پیـدا میشـوند.
بقعه میر محمد
این بنا در جزیره خارک استان بوشهر قرار گرفته است
(تصویر )17و بنابر اطالعات مکتوب موجود در اداره میراث
فرهنگی استان ،بقعه امامزاده محمد بن حنیفه مربوط به اواخر
قرن  ۷ه.ق است که دارای دو گنبد مخروطی و از مصالح
سنگ و گچ ساخته شده است.

تصویر  :17بقعه میر محمد

امــروزه آنچــه از ایــن بنــا باقیمانــده عبــارت اســت از
یــک نمــازگاه بــزرگ بــه همــراه پوشــش گنبــد مخروطی
و یــک اتــاق کوچــک کــه ضریــح و قبــر امــامزاده در آن
قــرار دارد .ورودی امــامزاده بــا مقرنسهــای تزئینــی بــه
همــراه کتیبــه قرآنــی تزئیــن شــده اســت .بعــد از ورودی،
نمــازگاه قــرار دارد کــه محوطــهای وســیع بــا درهــای
متعــدد کــه در جوانــب اصلــی ایجــاد کردهانــد .کــف
نمــازگاه بــا کاشــی فــرش شــده و ازارههــای دیوارهــا نیــز
تــا ارتفــاع  ۵/۱متــری بــا کاشــیهای پنــج پــر تزئیــن
شــده اســت .نکتــه جالــبتوجــه اینکــه ،کاشــیها دارای
کتیبــه هســتند کــه در بیشــتر آنهــا اشــعار ســعدی بــهکار
رفتــه اســت .درون فضــای بنــا مزیــن بــه کاشــیکاری
زرینفــام ســتارهای و هشــتضلعی عهــد مغــول اســت
و روی کاشــیهای آن تاریــخ  ۷۳۸هــ.ق نگاشــته شــده
اســت .در زیــر گنبــد نمــازگاه نــواری بــه قطــر یــک
متــر بــا خــط ســفید بــر زمینــه آبــی ،کتیبــهای قرآنــی
دورتــادور زیــر گنبــد را پوشــش میدهــد .در وســط
زیــر گنبــد نیــز مقرنسهــای جالبــی جهــت تزئیــن بنــا
بــهکار گرفتــه شــده اســت .بــا یــ 
ک ورودی کوچــک
میتــوان بــه اتــاق مقبــره کــه ضریــح امــامزاده در آن
قرارگرفتــه ،دسترســی پیــدا کــرد .در ایــن اتــاق دو قبــر
قــرار دارد کــه یکــی دارای ضریــح اســت و دیگری ســاده
و بــدون ضریــح اســت کــه گویــا قبــر معمــار بنــا بــوده
کــه پــس از فــوت در ایــن محــل دفــن شــده اســت .بقعــه
میــر محمــد در تاریــخ  ۱۳۷۷/۹/۱۶بــه شــماره  ۲۲۰۵در
فهرســت بناهــای تاریخــی ایــران بــه ثبت رســیده اســت.
مــردم منطقــه بــر ایــن باورنــد کــه ایــن بقعــه مدفــن
محمــد حنفــی فرزنــد حضــرت امیرالمومنیــن (ع) اســت
و کتیبــهای بدیــن مضمــون نیــز در داخــل بنــا وجــود دارد
کــه در آن ذکرشــده« :هــذه المشــهد امیرالمومنیــن محمــد
بــن امیرالمومنیــن علــی».
درون بنـا کـه محل بقعـه پیر چهل گزو اسـت ،ضریحی
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وجـود نـدارد .مقبـره با سـنگی قدیمی و سـخت بـه طول
 ۱۲متـر بـا تـراش اسـلیمی و نقـش سروکسـازی بسـیار
ظریـف بـر روی پایهای مستطیلشـکل به طـول  ۱۳/۵متر
و عـرض  ۲/۵متـر قـرار دارد .بر روی پایه طویل ،سـنگ
تراشـیده ترنجـی و اسـلیمی به ارتفـاع  ۳۵سـانتیمتر با دو
لچـک کوچکتـر در بـاال و پاییـن و یک اسـلیمی پهن و
عریـض در وسـط قـرار دارد .در کنار این سـنگ اسـلیمی
شـکل ،خطـوط و نقـوش ظریـف در اندازههـای مختلـف
بـه چشـم میخـورد .افـزون بـر آن یـک قطعهسـنگ
بیضیشـکل در داخـل بقعـه و بـر روی آن وجـود دارد
کـه قابـل جابجایـی اسـت .یکطـرف دیگر تاریـخ فوت
شـخصی را ذکـر کردهاند.
در اطـراف بقعـة میرمحمـد ،قبرسـتانهای جدیـد
و قدیمـی دیـده میشـود کـه اهـم آنهـا یـک آرامـگاه
هشـتضلعی اسـت کـه درون آن ،دو قبـر وجـود دارد که
یکـی دارای کتیبـهای بـه ایـن مضمـون اسـت:
«وفـات مرحمت بنده خلد آرامـگاه حاجی محمدابراهیم
اصفهانی به تاریخ  ۳شـهر صفرالمظفر .»۱۱۷۰

تصویر  .18زرینفامهای دوره ایلخانی و تیموری

همچنیـن از رنـگ کبالت نیـز در قسـمتی از کار بهره
گرفتـه میشـود کـه در زمـان احیـاء ،رنـگ آن تغییـر
نمیکنـد .بـا توجـه بـه رنـگ کاشـیها میتـوان بـه
ایـن نتیجـه رسـید که زمـان احیـاء آنهـا قـدری طوالنی
بـوده اسـت .در ایـن تزئینـات از طـرح گـره شمسـه و
چلیپـا اسـتفاده شـده و نـوع رسـم آن نیـز گسـترش از
طریـق بازتـاب محـوری اسـت .در طراحی نقش شمسـه
از تکنیـک زرینفـام و در نقـش چلیپـا از تکنیـک
تکرنـگ رولعابـی اسـتفاده شـده اسـت.

باوجودی که قبر حاج ابراهیم اصفهانی کام ً
ال در مرکز
این آرامگاه است ،ولی کیفیت بنای آرامگاه ،بهصورت
هشتضلعی و ازنظر سبک ساختمانی مانند بناهای دوره مغولی
است که احتمال دارد در سال  ۱۱۷۰ه.ق جهت دفن حاجی
ابراهیم اصفهانی هم مورد استفاده قرار گرفته است .از هویت
حاجی محمدابراهیم اصفهانی اطالعی در دست نیست.
ویژگیهای هنری
در قسمت داخلی بنا با ایجاد نقش ،شمسه و چلیپا و
استفاده از تکنیک نقاشی رولعابی و سپس تکنیک زرینفام
در بین نقوش بهره گرفته شده است .از ویژگیهای شاخص
زرینفامهای دوره ایلخانی و تیموری (تصویر  )18بهرهگیری
از یک حیوان خاص یا اسطورهای است که در بین نقوش قرار
میگیرد و در حاشیه شمسه و چلیپا از یک شعر استفاده میشود.

تصویر  .19نمایی از مقرنس زیر ایوان و کتیبه
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کتیبـه به خط ثلـث جلی و نـوع تکنیک کاشـی ،معرق
اسـت کـه بهنظر متعلـق به دوره صفوی اسـت .در قسـمت
بـاالی کتیبـه از کاشـی هفترنـگ و معرق اسـتفاده شـده
اسـت که قطعـ ًا مربـوط بـه دوره ایلخانی نیسـت و محتمل
بـه دوره صفـوی مربـوط میشـود .سـازه بنـا بـا توجه به
بزرگـی و عظمـت ویژگیهـای دوره ایلخانـی را دارد و
بهنظـر میرسـد قسـمت اعظـم کاشـیکاریها متعلـق بـه
دوره صفـوی اسـت (تصویر .)19
نـوع قوسهـای بـهکار رفتـه در بنـا شـباهت زیـاد
بـه قوسهـای دوره صفـوی دارد و بهنظـر میرسـد در
دوره صفـوی بـه لحـاظ سـازهای نیـز تغییرات زیـادی به
عملآمـده اسـت .بسـیاری از تزئینـات نیـز ماننـد طـرح
شمسـه زیـر گنبـد متعلـق بـه دوره معاصر اسـت.
مسجد بردستان دیر
مسـجد بردسـتان در شـهر دیـر روسـتای بردسـتان و
خیابـان سـیدان ،رو بـه روی پایـگاه مقاومـت امام سـجاد
(ع) واقع شـده اسـت (تصویر  .)20مسـجد از خـارج دارای
پلان چلیپایـی بـوده و نمـای آن متأسـفانه توسـط اهالی
محل سـفیدکاری شـده اسـت.

تصویر  .20مسجد برستان دیر

در بـاالی مسـجد یـک بادگیـر بـزرگ سـبک معمول

جنـوب ایـران به چشـم میخـورد کـه خنکـی و مطلوبیت
هـوای درون شبسـتان را تأمیـن میکنـد .در اطراف مسـجد
آثـار قبـور از دورههـای گذشـته تـا جدیـد دیده میشـود
کـه نشـانگر وجـود قبرسـتانی قدیمـی در این محل اسـت.
مسـجد بردسـتان شـامل یـک شبسـتان ورودی محـراب و
دو اتـاق جانبـی اسـت .شبسـتان مسـجد در خلاف قبله و
تقریب ًا شـمال بـه جنوب واقع اسـت که فضایی حـدود ۷۵۰
مترمربـع را دربرگرفته اسـت .ارتفاع مسـجد تا سـطح زمین
بـه  ۵متـر میرسـد کـه بهنظـر میرسـد مسـجد بـر روی
صفـهای طبیعـی بنـا شـده اسـت .ورودی فعلی بنـا از ضلع
شـرقی تعبیه شـده کـه این ضلع دارای سـه قـوس ناهمگون
اسـت و ازنظـر ابعاد طـول و عـرض و ارتفاع ،هیچ تناسـبی
بـا یکدیگـر ندارند.
در اتـاق ورودی یک ردیـف پلکان مـدور وجود دارد
کـه بـه پشـتبام منتهـی میشـود و در بخشهـای دیگـر
ماننـد بخـش خارجـی چلیپـای سـمت جنـوب ،قوسهـا
متقـارن و مشـابه یکدیگر هسـتند .مسـجد دارای پوشـش
سـقف بـا گنبدهـای خیـز کـم اسـت .در بخـش سـقف
داخلـی آثـار تزئینـات مقرنس مشـاهده میشـود و جنس
مصالح آن از الشهسـنگ بـوده و در کل ،بنا از الشهسـنگ
و قلوهسـنگهای طبیعـی مرجانـی منطقـه و ملاط گـچ
و نوعـی ملاط سـاروج سـاخته شـده اسـت .دیـوار ضلع
جنوبـی ورودی چهـار طاقچه بـه حالت چلیپایـی دارد .در
فضـای ورودی مسـجد یـک قبر وجـود دارد .بـر بدنه قبر
آیتالکرسـی در دو سـطر نوشـتهشـده است.
دورتـادور دیوارهـای شبسـتان داخلی توسـط یک نوار
تزئینـات گچبـری در شـروع قوسها پوشـیده شـده اسـت
(تصویـر  .)21شبسـتان مسـجد دارای دو ردیف سـتونهای
شـشتایی اسـت که در کل دوازده ستون هسـتند و با اجرای
قوسهایـی در میـان آنهـا سـقف بـر روی آن قرارگرفتـه
اسـت و هفت دهلیز در سـقف آن مشـاهده میشود .محراب
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مسـجد سـاده و در بخـش داخلـی دارای قـوس و تزئینـات
مقرنـس اسـت و در جهـت غـرب بهصـورت پیـش رفته
در بدنـه غربـی قرار گرفته اسـت .فضـای محل محـراب به
عمـق  ۴/۵متـر و پهنای  ۲/۵متر اسـت کـه بهصورت طاق
و تویزه سـاختهشـده اسـت کـه در زیـر آنهـا گچبریهایی
بهصـورت تزئینی مشـاهده میشـود.

تیرآهـن و چـوب به چشـم میخورد کـه چوبهـا عمدت ًا
از درخـت کنـار و یـا گز اسـت.
بر فراز شبسـتان ،بادگیری در قسـمت باالی در ورودی
مسـجد قرار دارد که طرفین آن دو سـکوی سـنگی در زیر
طاقـی تعبیـهشـده اسـت .در این محـل لوحـهای مرمرین
قـرار دارد کـه نشـان میدهـد بنای مسـجد در سـال ۱۲۷۳
ه.ق توسـط حیدرخان دشـتی تعمیر شـده اسـت.
مسـجد بردسـتان در تاریـخ  ۱۳۷۷/۴/۲۹بـه شـماره
 ۲۰۶۰در فهرسـت بناهـای تاریخـی ایـران به ثبت رسـیده
اسـت .شـالودة بنای مسـجد را به عمر بن عبدالعزیز نسـبت
میدهنـد .یـک کتیبـة چوبـی در مسـجد وجـود داشـته که
روی آن بهصـورت برجسـته چنیـن نوشـتهشـده بود:
«قـال اهلل تعالـی انمـا یعمراهلل و مـن آمن بـاهلل و الیوم
االخـر و اقـام اصلـوه و آتـی الزکـوه و لم یخشـی اهلل
وفق بتجدیـد عمارت هذا لمسـجد المبـارک الصحاب
االعظـم حاجـی فخرالدین ابوبکر شـاه فی سـته الثنین
و خمسـین و ثما»...

تصویر  .21شبستان داخلی مسجد برستان دیر

ایـن کتیبـه نشـانگر آن اسـت کـه فـردی به نـام حاجی
ابوبکـر شـاه در سـال  ۸۵۲هـ.ق مسـجد را تجدید بنـا کرده
اسـت .این کتیبه بـه طول  ۱/۴متـر و عرض  ۳۵سـانتیمتر از
جنس چوب سـاج به رنگ قهوهای سـوخته اسـت که توسـط
متولـی مسـجد خارج از مسـجد حفـظ و نگهداری میشـود.

محـراب ،درسـت در مرکـز بدنة غربی مسـجد سـاخته
شـده اسـت .مدخـل محـراب دارای طرحهای سـتونهای
قیطانـی و پایههـای گلدانـی شـکل اسـت .روی ایـن
نوارهـای قیطانی شـکل مادهای شـفاف کـه احتمـا ًال کتیرا
بـوده اسـت ،کشـیده شـده کـه همچنـان شـفافیت آن از
گذشـته باقیمانـده اسـت.

همچنیـن مسـجد توسـط خانیـن منطقـه یعنـی خانین
دشـتی نیـز مرمت شـده اسـت کـه در ورودی مسـجد در
لوحـی مرمریـن ایـن ابیـات حکاکی شـده اسـت:

در بخـش پائینـی محـراب دو نورگیـر مشـبک دیـده
میشـود .دور تـا دور مسـجد و در فواصـل نزدیـک،
نورگیرهای مشـبکی کار گذاشـته شـده اسـت که تهویه هوا
را انجـام میدهنـد .در سـقف میانـی آثـار کالفکشـی با

چون ز حیدر شد این مسجد عالی بنا از کرامات خداوند
کریم ذوالجالل
گفت دشتی از پی تاریخش که باز مسجد و محراب شد
ز حیدر با جالل
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همچنیـن تاریـخ تعمیـر  ۱۲۷۳هـ.ق اسـت که توسـط
حیـدر دشـتی صـورت گرفته اسـت.
نتیجهگیری
بـر اسـاس مطالعـه نمونههـای بررسـی شـده در ایـن
پژوهـش میتـوان اسـتنتاج کرد که سـبک معمـاری رایج
در قـرون میانی اسلامی و عصر ایلخانی در مناطق شـمالی
خلیجفـارس نیـز بـه همـان شـکل رایج بـوده و بـا وجود
اسـتفاده گسـترده از مصالح بومی ماننـد مرجانهای دریایی
کـه بهوفور در دسـترس سـاکنیان ایـن مناطق بـوده ،آثار
معمـاری سـاخته شـده در دوره ایلخانـی در مناطق شـمالی
خلیجفارس و جزایر آن مشـابه سـایر مناطق ایران هسـتند.
این موضـوع در فرمهای معمـاری ،اسـتفاده از مقیاسهای
بلنـد و عظیـم بـرای ایوانهـا و گنبدهـا و همچنیـن در
تزئینـات ایـن ابنیه دیـده میشـوند .در موارد مطالعه شـدة
نمونههـای کاشـی زرینفـام ،کاشـیهای معـرق بـا همان
شـکل و سـیاق عمومـی قـرون میانی اسلامی دیده شـده
و موضـوع مـوردتوجـه در ایـن میـان ،وجـود شـواهدی
گسـترده از وجـود سـکونت و تجـارت در ایـن مناطـق
اسـت کـه نشـاندهنـدة اهمیـت بسـیار زیـاد خلیجفارس
و جزایـر آن در ایـن دوره اسـت .وجود شـواهدی از انجام
تعمیـرات و مرمـت ایـن ابنیـه در دورههـای بعـد و تلفیق
سـبک کاشـی هفترنـگ بـا کاشـیهای معـرق ایلخانـی
نشـاندهنـدة تـداوم ایـن اهمیـت در دورههـای متأخر و
بهویـژه عصـر صفوی اسـت و ازسـوی دیگر وجـود آثار
تدفیـن متعـدد و سـنگقبرهای تاریخـی در اطـراف ایـن
ابنیه فرصـت مطالعاتی مناسـبی را در اختیار پژوهشـگران
قـرار داده اسـت کـه میتوانـد بخشهایـی از تاریـخ و
فرهنـگ خلیجفـارس را روشـن کنـد .متأسـفانه ایـن آثار
کمتـر مـورد بررسـی قـرار گرفتهانـد و مطالعـات کمی در
زمینـة آثار معمـاری مناطق حاشـیه شـمالی خلیجفارس و
جزایـر آن در قـرون میانی اسلامی انجام شـده اسـت.
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