
  

  

  

  

  

هاي گردشگري مساجد بندربوشهر، شهرستان بستك از توابع  بررسي جاذبه

  كيش ةبندرعباس و جزير

 
   فر شايسته مهناز

 هنر مطالعات ةموسس مسئول مدير و مدرس تربيت دانشگاه هنر ةدانشكد مدير گروه هنر اسالمي

  اسالمي

  
  

  مقدمه 

ب ايجاد مناطق مختلف و متنوع آب و ايران سرزميني با موقعيت جغرافيايي ويژه است كه موج
هاي مختلف در آن، بر تنوع بيشتر اين  هوايي در آن شده، و ازسوي ديگر سكونت و زندگي قوم

ايران با پيشينة كهن كه فرهنگهاي بسياري در آن شكل گرفته است و شما . كشور افزوده است
نار هم ببينيد، از آتشكده تا كليسا، هاي گوناگون را در ك توانيد هم اكنون آن فرهنگها و مذهب مي

همين تنوع ايران را به كشوري جذاب و ديدني مبدل گردانيده . كنيسه و مسجد، از ديروز تا امروز
گردشگراني كه به ايران سفر . تواند مقصود خود را بيابد اي مي است و هر رهگذري با هر عالقه

زمان  جويند در يك كشور بيابند و هم  مختلف ميتوانند جذابيتّهايي را كه در كشورهاي كنند مي مي
  1.از اين گوناگوني لذّت ببرند
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هاي مهم هنر و صنعت تمدن انساني است كه از روزگار پيش از  معماري، يكي از شاخه  
هاي مختلف انساني قرار گرفته، در تكامل و گسترش آن سعي  تاريخ تاكنون، مورد توجه گروه

اي برخوردار  معماري مذهبي، از جايگاه ويژه: هاي معماري رمجموعهدر ميان زي. وافر شده است
ترين و زيباترين بناي هر شهر و روستا، همچنين  طوري كه در طول تاريخ، باشكوه هبوده است، ب

پيشينة معماري مذهبي در  .شده است ها را شامل مي ترين روش ارزشمندترين هنرها و پيچيده
با . گردد گيري نخستين روستاها برمي  ه دوره پيش از تاريخ و شكلساخت معبدها و نيايشگاهها، ب

اي صرف مسجدسازي گرديد كه  و گسترش دين مبين اسالم، اهتمام ويژه) ص(بعثت پيامبر اكرم
  2.هاي بعد نيز تداوم يافت  در دوره

جمع زيرا مسجد عبادتگاه، م. بناي مسجد در ميان معماري اسالمي، اهميت بسيار زيادي دارد  
و محل حلّ و فصل بسياري از اختالفات و نيز برگزاري بسياري از مراسم، همواره مورد توجه و 

كه آن در سرزمينهاي اسالمي پايگاه اجتماعي مسلمانان و پناهگاهي براي  از آنجايي. احترام بود
توان گفت  آيد، به تزيين آن توجه خاص شده است و مي زندگي پرآشوب شهر به شمار مي

  3.ستين جايگاه تجلّي هنر اسالمي، مسجد بوده استنخ
  ترين و محتواگراترين موضوع معماري است ترين، آرماني ترين، خالص مسجد خاص .

هاي اسالم نيازي  هاي معنايي مندرج در درون بنياد و نظريه اصالت دادن به موضوع مفاهيم و پايه
  4.اساسي است

 معماري آن متناسب با شرايط آب و هوايي، مصالح گاه بناي شهرهاي اسالمي و مسجد تكيه  
ها و ديگر خصوصيات محلي شهروندان يا ساكنان هر منطقه شكل  در دسترس و تحت تاثير سنّت

درحقيقت، مسجد شخصيت اجتماعي و مردمي خود را از اسالم، مشخصات . گرفته است
  5.معماري و ساختماني خويش را از تمدن بومي هر ناحيه گرفته است

در اين مقاله ابتدا تعريفي كوتاه از گردشگري و ماهيت آن خواهيم داشت، سپس با بررسي   
ها هستند، به بررسي و  شرايط آب و هوايي و محيطي مناطق مورد نظر، كه يكي از عوامل جاذبه

هاي بندرعباس و سرانجام  توصيف مسجدهاي حاشية خليج فارس، بوشهر، بستك از بخش
  .ردازيمپ  كيش ميةجزير



 

  

99   ...هاي گردشگري مساجد بندربوشهر، شهرستان بستك از توابع بندرعباس  بررسي جاذبه

  هاي گردشگري گردشگري و جاذبه

هاي  ها و منابع گردشگري، تعريفي كوتاه از گردشگري و انواع جاذبه پيش از شروع بحث جاذبه
درخصوص گردشگري، تعاريف بسياري شده است كه بيشتر آنها از . گردشگري خواهيم داشت

كنند كه دربرگيرندة  ميگردشگري را فعاليتي اجتماعي توصيف . نظر اقتصادي بررسي شده است
  6.رفتار انساني، استفاده از منابع، تعامل با ديگران، اقتصاد و محيط است

 گردشگري داراي ةجاذب: گونه بيان كرد كه توان بدين در تعريف جاذبه گردشگري مي  
 مكاني، از نظر ظاهري و فرهنگي است كه بازديدكنندگان و جهانگردان با ةمشخصة خاص و ويژ

ها  اين مشخصه. ف تأمين كنندنيازهاي تفريحي مورد نظر خود را از سمت و سوي مختلديدن آن 
هاي منحصر به فرد  اندازها و يا ويژگي  ويژگيهاي آب و هوايي، فرهنگي، گل و گياه، چشمشامل

  7.هاي خاص و فرهنگي و بومي است مكاني، مانند تاالرهاي اجراي برنامه، موزه، آبشار يا فعاليت
  

  فارس  هوايي شهر و بندرهاي خليجو شرايط آب وموقعيت 

 منطقه اين.  روزگار خود بوده استمشهور در هاي منطقهترين   از ديرباز يكي از مهمفارس خليج
 درجه 56 تا 48 عرض شمالي و ة دقيق30 درجه و 30 تا 24كه امروز در موقعيت جغرافيايي بين 

 كيلومتر 232850 وسعت آن حدود .رار داردالنهار گرينويچ ق  طول شرقي از نصفة دقيق25و 
 8.شد خوانده مي» درياي پارس«است كه در روزگار قديم  آبي ة تنها بخش كوچكي از گستر،مربع

هاي عرب در غرب، عراق و عربستان، به نواحي از سواحل سند، پاكستان،  اين منطقه از سرزمين
  9.نمايد شرق را به يكديگر متصل ميهاي اسالمي در غرب و  شود كه درواقع سرزمين منتهي مي

هاي   به دليل داشتن ماهيت تجاري مورد توجه بوده، همچنين جاذبهفارس خليج ةمنطق  
ها و بندرهاي  اين منطقه كه جزيره. طبيعي آن، گردشگران را به سوي خود جلب كرده است

هاي   كه از دورهكوچك و بزرگي را در خود جاي داده، داراي آثار معماري حائز اهميتي است 
  . مختلف به جاي مانده است
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به دليل گستردگي وسيع خليج فارس كه سه استان بزرگ خوزستان، بوشهر و هرمزگان را   
هاي بسيار خليج فارس، بندر بوشهر،  گيرد، در اين مقاله از ميان شهرها، بندرها و جزيره دربرمي

  .اند راي بررسي انتخاب شده زيباي كيش بة بندرعباس و جزيرةشهرستان بستك از حوم
  

  استان بوشهر

اين .  خليج فارس قرار داردة كيلومترمربع در جنوب ايران و حاشي23167استان بوشهر با وسعت 
بويراحمد، از مشرق به استان فارس، از  و  استان از شمال به استان خوزستان و استان كهگيلويه

 كيلومتر به 625ولي در حدود ا طجنوب شرقي به استان هرمزگان و از جنوب و مغرب ب
 دهستان 43 شهر و 30 بخش، 22 ، شهرستان9  داراياستان بوشهر. فارس محدود است خليج
  .است
هاي طبيعي،  هواي بوشهر گرم و مرطوب است، بارش اين ناحيه به سبب نبودن پناهگاه  

وجود ) قبله(ب و غر) كوه باد( شرق ،10)قوس(ثابت و روشن نيست و بادهايي از شمال، جنوب 
 4پيوستگي بوشهر به خشكي از سوي زمينهاي پست باتالقي به نام مشيله و به درازاي . دارد

  11.كيلومتر است
هاي آب معدني، سواحل درياي مشهور و زيباي خليج  هواي معتدل پاييز و زمستان، چشمه  

ناسي منحصر به فرد، ش هاي زمين نظير و ارزشمند ويژگي هاي بي هاي متعدد، تاالب فارس، جزيره
هاي  هاي خشكي و دريايي همراه با جاذبه پوشش گياهي نواحي گرمسير، جانوران خاص منطقه

ترين نواحي  تاريخي و اجتماعي در اين منطقه، همگي دست به دست هم داده، يكي از پرجاذبه
  . طبيعي ايران را به وجود آورد

هاي آن از بناهاي ديدني  كه بيشتر شهرستانهاي جنوبي ايران است  ترين منطقه بوشهر از مهم  
بناهاي تاريخي و معماري استان شامل مسجدها، مراكز عبادي . و مكانهاي تاريخي برخوردارند

  12.شوند هاي قديمي مي ها و قلعه هاي ديدني و برج ها، عمارت اسالمي، باغ
از ميان . شهر است ريةهايي كه براي شهر بوشهر ذكر و ثبت شده، واژ ترين نام از معروف  

 13. بوشهر را به كار برده استةنويسان قديم، ياقوت حموي نخستين كسي است كه واژ جغرافي
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رساند،  ها مي محقق معاصر آقاي مصطفوي در كتاب اقليم پارس قدمت بوشهر را به دورة عيالمي
 از ميالد در در عهد عيالم يعني هزارة دوم و قسمتي از هزارة اول پيش: و چنين نقل كرده است

 بوشهر و در پناه خليج جنوبي آن يكي از مراكز آباداني و تمدن قديم ةجزير قسمت جنوبي شبه
 ،14مهانجوداروشد و بر سر راه دريايي شوش به  وجود داشته است كه به نام ريشهر خوانده مي

  15.بوده است
ست كه  اسيرافهاي مهم و ديدني بوشهر، شهر قديمي و تاريخي  يكي از منطقه  

سيراف، زماني از بندرهاي اصلي . شوند هاي آن در نزديكي بندر طاهري فعلي ديده مي بازمانده
 16. قسمت بيشتر آن به زير آب رفت1007/398 سال ةايران و خاورميانه بوده است ولي طي زلزل

 كيلومتري مغرب آن 5/2هاي سيراف در  بندر طاهري تابع بخش كنگان استان بوشهر، و خرابه
چهارم از اهميت بازرگاني زيادي برخوردار بوده است و تمام / واقع شده است كه در سدة دهم

به استناد . گرديده است شد از اين بندر توزيع مي كاالهايي كه از راه دريا به ايران وارد مي
د خواست به آسمان باال رود در اين محل به زمين افتا هاي ايراني هنگامي كه كيكاووس مي افسانه

و از ساكنان آنجا تقاضاي آب و شير كرد و به همين مناسبت آن را شيراب خواندند كه به مرور 
  17.زمان مبدل به سيراف شد

  
   استان بندرعباس 

هاي اين استان در شرق بر  كرانه. اين استان در جنوب ايران و در شمال تنگة هرمز قرار دارد
شمال و شمال شرقي با استان كرمان، غرب و از . درياي عمان و در غرب بر خليج فارس است

شمال غربي با استان فارس و بوشهر، از شرق با سيستان و بلوچستان همسايه بوده و جنوب آن را 
 كيلومتر دربرگرفته 900هاي گرم خليج فارس و درياي عمان در نواري به طول تقريبي  آب

  18.است
 متر 30هايي با بلندي  تدريج به تپه بهاي واقع شده است كه  بندرعباس روي يك دشت ماسه  

هواي بندرعباس گرم و مرطوب است و بادها در وضع آب و هواي آن تاثير . رسد به پايان مي
وزد، هواي معتدل و مرطوب اقيانوس هند را با خود به  زيرا بادي كه از دريا مي. زيادي ندارد
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 در شمال شهر گنوهاي  كوه  رشته.كند آورد و به رشد پوشش گياهي ناحيه كمك مي همراه مي
هاي گنو هواي معتدل دارند و ييالق ساكنان اين بندر به شمار  بندرعباس واقع شده و قله

  19.روند مي
اي، گرمي   فوق حارهةبا توجه به مشخصات آب و هوايي و استقرار استان هرمزگان در منطق  

 از مناطق گرم و خشك ايران است و استان هرمزگان.  مشهود اقليمي آن استةترين پديد هوا مهم
اين بندر به علت قرار گرفتن در  20.بياباني و بياباني قرار دارد اقليم آن تحت تأثير آب و هواي نيمه

به همين . كنارة درياي پارس و نزديكي با تنگة هرمز، از نظر سياسي و اقتصادي حائز اهميت است
.  تاريخ مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته استدليل هميشه مورد توجه بيگانگان بوده، در طول

  .ها دريافت كرده است از اين روي تأثيراتي نيز از فرهنگ
ها و  كه بخشاست و شهر بندرعباس، شهرستان بستك  هرمزگان استان هاي بخشيكي از   

، بار، بربار، آسو، كوردان، گريند، جان عالي، كوخرد، مزاجان، مهران، ديخور، پراحمد روستاهاي،
، تشتو، بارترك، پردرو، الور شيخ، )شهرك فجر (آباد صالح، )نخل گرو(تخت گرو، بدمستان
گونه كه از   آن. اند شهرستان اين در تابعيتيرد، الوردين، كوران، تلخ اطهر ،چاله، چارون، كنارزرد

دارد كه تقريباً اي كهن  ساالن اين منطقه بدست آمده، اين شهرستان و توابع آن پيشينه روايات كهن
  21.اند نشين بوده تشتين زررسد و مردمان آ هزار سال پيش از ميالد مي  پنجبه

اين جزيرة . است 22 زيباي كيشةجزيرهاي ديدني و مهم استان هرمزگان،  از جمله جزيره  
باس و در ميان آبهاي نيلگون  كيلومتردر جنوب غربي بندرع7/89شكل با مساحت  بيضي
ترين   كيش از نظر محيط زيست طبيعي، يكي از دست نخوردهةجزير. فارس واقع شده است خليج

برداري  استعدادهاي طبيعي و موقعيت جغرافيايي ويژة آن زمينة بهره. مناطق خليج فارس است
نظير اين  سواحل كم. جهانگردي و تجاري از آن را در حد درخور توجهي فراهم ساخته است

هاي مختلف   مرجاني، نه تنها در فصول گوناگون سال، بلكه در طول يك روز، در ساعتةجزير
  23.گذارند ي تازه، گوناگون و بسيار زيبايي از طبيعت را به تماشا ميها جلوه
 ةهاي ديدني و گردشگري كيش، طبيعت دست نخورده و زيباي جزير هاي جاذبه از گونه  

ها، آكواريوم، اسكلة بزرگ تفريحي، شهر باستاني حريره،  مرجاني، باغ پرندگان، پارك دلفين
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، در )حريره(شهر باستاني كيش  24. قنات و مسجدها هستندعمارت اعياني، حمام، بندر تاريخي،
هاي بزرگ از بناهاي سنگي با مالت   پشتهةميانة كرانة شكالي جزيره قرار دارد و آثار آن به گون

سنگهاي شني ساخته شده، روي بعضي از ديوارها پوشش  بناها از قلوه. شود ساروج و گچ ديده مي
  25.گردد  ساساني بازمية پايان دورشود و معماري آن به گچي ديده مي

  
  هاي مسجدهاي بوشهر   بررسي جاذبه

با توجه به اطالعات . هاي استان بوشهر، مسجدهاي آن است طور كه گفته شد، يكي از جاذبه همان
از جمله مسجدهاي استان  .استهزار باب بوشهر بيشتر از  استان مسجدهايبه دست آمده تعداد 

 مسجد بردستانسعدون، شنبدي، جماعت، فيل،   جامع شهر بوشهر، شيختوان به مسجد بوشهر مي
، )بندر طاهري(مسجد امام حسن سيراف ، )بندرطاهري(سيراف مسجد جامع ، روستاي بردستان

 شهرستان جم، مسجد توحيد  اسالمية، مسجد دورشهرستان كنگان) ع(مسجد امام حسن 
از بين . و مسجد پالميران اشاره كرد) قديممسجد شكري (، مسجد حضرت ابوطالب )ها برازجاني(

  . كنيم  نمونه را انتخاب و بررسي مي3مسجدهاي نام برده، 
  

  مسجد بردستان

اين بنا، در . ترين مسجدهاي استان بوشهر در شهرستان دير است مسجد بردستان يكي از قديمي
 آن با توجه به ةده، بناي اولي بردستان، در ميان قبرستان واقع گرديةكنار آبادي بردستان، پس از قلع

 پنجم يعني -چهارم/  يازدهم-كتيبة سنگ قبرها كه با خط كوفي نوشته شده است، به سدة دهم
بازسازي شده،  بناي كنوني مسجد كه در دورة قاجاريه تعمير و. دوران سلجوقي مربوط است

 مسجد كه در طرفين بر در ورودي. عمارتي مستطيل با مدخلي محقر و شبستاني وسيع و زيباست
ديده، قرار  بري زيبا كه اكنون آسيب اي مرمرين در يك قاب گچ آن دو سكوي سنگي است، لوحه

دار  شبستان ستون 26. نوشته شده است1859/1273بر اين لوحه شرح تعمير بنا به سال . دارد
 ستون است كه روي آنها و پوشش سقف، 12 متر، داراي 30×5/12مسجد به طول و عرض 

روشنايي شبستان، از نورگيرهايي تأمين ). 1تصوير (اي صورت گرفته است  هاي ساده گچبري
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بر باال شبستان، بادگيري ). 2ير تصو(شود كه داخل و خارج آنها داراي تزيينات گچبري است  مي
اي چوبين به  در اين مسجد، لوحه). 3تصوير (به سبك معمول معماري جنوب ساخته شده است 

  قيد شده 1448/852 متر وجود دارد كه بر آن شرح بازسازي مسجد در سال 4/1×35/0ابعاد 
  27.است
ستون با روش گچ كه  يني و يكة ترئدر درون محراب، گنبد كوچكي از گچ با هفت غرف  

وجود اين گنبد . هاي نورگيري قرار دارد تعبيه شده در طرفين شبكه) دهد سقفي واژگون جلوه مي(
 .كند ها، محل و جاي افروختن شمع را تداعي مي  غرفهة محراب و تعبي اصليةكوچك در نقط

هاي  دان است، كه آن، مسجد سنگي داراب و ساير آتشدان صورت يك آتش كار بردن آن به به
را به ذهن ) كار رفته است بازمانده در فارس كه بعدها به روزگار اسالم در مسجدها به(قديمي 

  28.كند متبادر مي
  

  )بندر طاهري( قديم سيراف مسجد جامع

 185-805/190-801هاي  و در سال) دوم/  هشتمةمربوط به سد(نخستين مسجد جامع سيراف 
 در بخش شمال .دهد  مسجدهاي نخستين ايران قرار ميةه است و اين مسجد را در زمرساخته شد

اري دكتر با حفاين مسجد .  بازار قلب بازرگاني سيراف وجود داشت،شرقي و شايد غرب مسجد
 متفاوت شناخته ة دو دور، و مربوط به از دل خاك بيرون آمده1967/1387وايت هوس در سال 

 اسالمي روي آن ةبناي مسجد در دور  كه پي، ساسانيةبه دورمتعلق  بناي اصلي .شده است
 متر و يك حياط 24×57شكلي كه اضالع آن   مستطيلة در ابتدا داراي محدود.گذاشته شده است

 دار  شبستاني ستونةهاي زيبايي بوده، با نقش نماهاي تكراري و رواق متر كه داراي طاق27ول ط به 
در ديوار شرقي و غربي داراي دو در ). 5 و 4تصاوير (، است ) اسالمية متداول قرون اوليةنقش(

 آن  مسجد در ساختمان ديوار شرقي بوده يا بعد بهةدرستي معلوم نيست كه منار به  ،29ورودي بوده
 120 تا 90هاي مسجد بزرگ از ديوارهاي سنگي و ساروجي به قطر  پايه. افزوده شده است

سنگ تا سطح زمين پر شده و از  ها با خاك و پاره فضاي بين پايه. متر ساخته شده است سانتي
هاي چوبي  ستون: كند هاي محكمي بنا گرديده كه اين موضوع را ثابت مي روي سطح زمين ديواره
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سازد  شواهدي كه تاريخ اين بناي مهم را روشن مي. كار برده شده است  مسجد بهدر اين
بري، كه در سطح  هاي ديوارهاي سمت قبله پيدا شده است و نيز قطعات گچ هايي كه زير پايه سكه

 ةمربوط به سد(هاي مسجد جامع نايين  بري شبستان كشف گرديده است شباهت زيادي به گچ
هاي آن ساخته  كه اين مسجد خراب شد، شبستان كوچكي روي خرابهز اين اپس. دارد) سوم/ نهم

مسجدي كه دوباره ساخته شده، با محراب  30محراب.  متر است7/11×3/6شده كه مساحت آن 
زمان  انبار مسجد بزرگ هم انبار اين مسجد با آب آب. مسجد قديم بزرگ شباهت زيادي دارد

يست وآنچه مسلم است اين است كه پس از تاريخ مسجد جديد به خوبي مشخص ن. است
  31.مسجد بزرگ قديم ساخته شده است

  
  )بندر طاهري(مسجد امام حسن بصري سيراف 

 كوچكي است ة كمتري از شهر كنوني، نزديك باغ شيخ، تپةدر انتهاي غربي بندر طاهري با فاصل
). 6تصوير  ()تروي آن قرار گرفته اس) ع(معروف به مسجد امام حسن (هاي محل  كه خرابه

هاي طبيعي، دورتادور اين مسجد را فراگرفته، و بناي  ديوارهاي چهارگوش سنگي از صخره
در زير اين مسجد . با مالط و گچ و ساروج ساخته شده است) ع(معروف به مسجد امام حسن 

خود مسجد در . انبارها و شايد طويله و اصطبلي كه خراب شده پيداست ها و آب آثار زيرزمين
عنوان مسجد از آن استفاده شده است و شايد به  كه به سوم قرار گرفته، و گذشته از اين دوم وةبقط

نشين شهر قديم سيراف نيز  اند، محل حاكم كرده  طالب علوم ديني از آن استفاده ميةعنوان مدرس
ز آن بوده است و يا در جنب آن قصري نيز براي حاكم سيراف قديم بنا كرده بودند كه امروزه ا

 ة اول زيرزمين و به منزلةطبقه داشت كه طبق اين مسجد يا كاخ توأم با مسجد، سه 32.اثري نيست
  ة متر در جنوب جاد300 فعلي و اطراف آن نزديك به ةحياط يا باغ عمارت بوده، كه در محل جاد

گي و در  وسط، پس از ديوار سنة دوم يا طبقةطبق. هاي ساختماني آن وجود دارد امروزي آثار پي
هاي آن مقبره  خوبي پيداست و در كناره آثار مسجد در اين طبقه به. محاط آن قرار گرفته است

هاي شني و سيليسي  از سنگ. هاي اسالمي با سنگ قبرهاي بزرگ كه بيشتر در شكسته است
هاي مختلف دورة اسالمي، كه  اين قبرها مربوط به زمان. تراشيده و حكاكي شده، وجود دارد
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نوشتة اين سنگ قبرها همگي . اي وارونه روي آنها قرار گرفته است قبر آنها مانند صندوقچهسنگ 
  از اين مسجد فقط يك سردر باقي.  نهم است-چهارم/  پانزدهم-خط كوفي، و بين سدة دهم

بدنة سردري كه . بري و آجركاري به نسبت ظريف ساخته شده است تراش، گچ مانده، كه با سنگ
 و فرو نريخته، در ضلع جنوبي چهارطاق يا رواقي است كه اكنون بقية اضالع آن برپا ايستاده

در انتهاي شرقي اين طبقه كه دنبالة حياط مسجد است اطالقي از سنگ و . ويران گرديده است
اي از اتاق به  دريچه. مانده است  مانند آن، باقي هاي برج ستون مناره ويران شده، و ته ساروج با دو
شايد هم بتوان گفت كه اين اتاق مسجد اصلي و اتاق  ،33شده  طرف جنوب باز مي  بهسوي حياط

از درون چهارطاقي يا گنبد نامبرده به يك رديف بناهاي . زير آن، محل سكونت مؤذن بوده است
  35.بوده است 34كن و راهروهاي مربوط به وضوخانه رسيم كه شايد محل كفش ديگر مي

 سنگي بنا شده، هتوان به آن طبقه رسيد روي قطع دور مسجد مي سوم كه با گرديدن ةطبق  
هاي زيبايي در  بري هايي كه گچ ها و بعضي از طاقچه آثار پي. كوچكتر از طبقة دوم هم بوده است

دهد كه طبقة  شود و چنين نشان مي هاي زيبايي نيز در اين طبقه از بنا، مشاهده مي آنها شده، رف
 نبوده، و شايد هم فقط براي نشستن بانوان و يا فرمانروايان كاخ بوده سوم يك يا دو اتاق بيشتر

است و مسجد هم مختص كاخ بوده، برخي از اهالي سيراف اين مسجد را به امام حسن بصري 
گويند امام حسن بصري در زمان  دهند و مي كه از علماي اهل تسنن بوده است، نسبت مي

كه آقاي دكتر  در صورتي . جماعت بوده است جد امامزيسته در اين مس نيز مي) ع(حضرت علي 
داويد وايت هوس رئيس هيئت حفاري مشترك ايران و انگليس كه تخصص در آثار اسالمي 

  36.داند دارد، اين بنا را از بناهاي عهد ايلخانان مي
  

  هاي مسجدهاي استان هرمزگان    بررسي جاذبه

ة زيباي  از توابع استان هرمزگان و جزير اين بخش به بررسي مسجدهاي شهرستان بستكرد
از . ابع آن مباحثي، بيان شدها و روستاهاي ت تر درخصوص بستك و بخشپيش. پردازيم كيش مي

آرامگاه علماي  ،انبارها آبتوان به،  ويژه مسجد در اين شهرستان مي  مذهبي، به- آثار تاريخيجمله
روستاهاي  مسجدهاي ،حمام سيبه ،بون خير، پاراو كوخرد،  سيدمنصور،آرامگاه سيدمظفر ،كوخرد
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مسجد تدرويه،  مسجد جامع تاريخي بست قالت و ،مسجد جامع بستك،  كوخردتابع بخش
 نبودن عكس و اطالعات مفيد درخصوص تمامي اين مسجدها، ، مطالعة كمبه دليل. اشاره كرد

  .كنيم شمار اندكي از آنها را بررسي مي
  

  جد جامع بستكامس

هاي تاريخي  و يكي از مكان اولين مسجد جامعي است كه در بستك بنا شده ، جامع قديميمسجد
شود شيخ محمد بستكي، فرمانرواي بستك  كه گفته مي چنان. استو نقاط ديدني استان هرمزگان 

محمدخان نيز چندبار از جانب ديگر فرمانروايان بازسازي   ولي بعد از شيخ.بنيان اين مسجد را نهاد
از نظر زيبايي  37. بازار و در وسط شهر بستك واقع شده استةن مسجد در محلاي،  و تعمير شده
 محراب و منبر ،رفته به شمار ميدر آن دوران  شهرستان بستك سجدهايترين م يكي از كامل
 تاكنون) 7تصوير ( .اي است بري ارزنده  داراي تزيينات گچ،اب و درون مسجد جذّةزيباي آن، منار

، بنيان اصلي اين بناي تاريخي. شود روك و به شكل مخروبه ديده مي مت،اين مسجد تاريخي
تاريخ بناي اين . مسجد را گچ و اندودهاي ساروجي تشكيل داده و ساختمان آن نيز سنگي است

 سال 20محمد بستكي پس از سپري نمودن  شيخ. گردد ي برم نخستين زنديهثر معماري به دورانا
پس از . گردد  به شهر بستك برمي،بان  ديدهةخان زند از قلع بان به فرمان كريم  ديدهةدر قلع

هاي  و چاه) ها بركه(انبارها  و آب پردازد  آن ميروستاهاي به تعمير و عمران بستك و ،بازگشت
ه به بيراز معماري بسيار جالب و ش تمسجدي باهمچنين . نمايد آبياري كشاورزي را احداث مي

اين مسجد يكي از مراكز علوم . نامند را مسجد جامع بستك مي آن نهاده،بنا  38سلجوقيمعماري 
 اين مسجد كه در ةماند آثار و باقي. ديني و شرعي و دارالعلم فقه و حديث آن دوران بوده است

 قصد دارددر حال حاضر شهرداري بستك . انگيز است وسط شهر بستك واقع شده بسيار شگفت
 ملي و يكي از ة موزاين كار آن را،مايد، و پس از  نمرمت بازسازي و  راكه اين اثر تاريخي

  39.هاي گردشگري شهرستان بستك هرمزگان قرار دهد جاذبه
در مركز شهرستان بستك  معماري منحصر به فرد و قابل توجه مسجد جامع ديگري با  

 .آيد شمار مي  بستك بهة يكي از زيباترين مسجدهاي منطق، كه)8تصوير (ساخته شده است 
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كار رفته كه اين تزيينات  ه تزييناتي بي مسجددر قسمت بااليي ديوارهاو داخلي و بيروني برسطح 
 با يهاي  ستون،مسجد داراي محراب و منبري مجلل. اند هاي هندسي و گل و بوته بيشتر طرح

 دو همچنين ،هاي زيبا بري هاي اكليل و گچ  شبستاني بزرگ با طاقوهاي زيبا و برجسته  بري گچ
بري  منبر مسجد از نقاشي و گچ. است متر 32 حدود با ارتفاعالب و منحصر به فرد  جةمنار

  40.خاصي برخوردار است
  

  مسجدهاي بخش كوخرد

اين بخش عبارت است . هاي شهرستان بستك در استان هرمزگان است كوخرد نام يكي از بخش
 روستاي بزرگ و 30از دهستان كوخرد كه مركز اين بخش بوده، شامل دو دهستان و بيش از 

از مسجدهاي اين . كوچك است و آثار تاريخي و مذهبي بسياري را در خود جاي داده است
 كوخرد در ةتوان به مسجد جامع قبله در دهستان كوخرد، بربار در روستاي بردبار، چال بخش مي

و اهللا عنه  عمربن الخطاب رضى ،43 آسو،42در دهستان كوخرد، كُوردان 41روستا چاله، لُوز يا فكري
،  مسجد بار يا بارو،45در كوخرد، مسجد جامع و مسجد شافعي دهستان دهتل 44مسجد اليتيم

و  46مسجد تاريخي تخت گِرو ، چارون، صالح آباد ، كنارزرد ، گُريند، مسجد تاريخي بست قالت
  .   گوده اشاره كردةمسجد جامع تدرويه در منطق

  
  مسجد بربار

ستاي بربار از توابع بخش كوخرد شهرستان بستك در غرب استان مسجدي تاريخي واقع در رو
 و با نخستين،هاي  در روستاهاي كوهستاني مانند بار، بربار و تخت گرو از سال .هرمزگان است

ها مسجد بربار نترين آ قديمي، كه  ساخته شدهها، مسجدهايي منطقهورود اسالم به اين 
قرار چشمه  تپه كوه بربار و ايةشمالي روستا و در پاين بناي تاريخي در ضلع . )9تصوير (است
ن ا كه به همت اهالي روستا و خير،طور كامل ويران شده هبار در اثر زلزله ب اين مسجد يك. دارد

  مسجدهاي آغازين اسالمة، به شيومسجد داراي صحن خارجي و شبستان. بازسازي شده است
بري زيبا جلوة خاصي به آن داده  با تزيين و گچهاي دايره مانند  هاي اكليلي و ستون طاق. است
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به كار رود، مصالح   و به سوي نخلستان ميكند عبور مي آب بربار از جلو مسجد ةچشم. است
 و استدر اين منطقه وجود دارد،  ة فراواني نخل استفادة گچ، چوب و شاخ،47 سنگ، در بنارفته

 و در آن شرق، ة جبهدررودي صحن مسجد و. معماري ايران دارد 48تأييدي بر اصل خودبسندگي
 داراي دوستون اصلي در ميانه و دونيم ستون ،شبستان مسجد.  وضو تعبيه شده استحوضي براي

هاي مياني و   روي ستونآن،وبي چپوشش مسطح تير.  اضالع شمالي و جنوبي استةدر ميان
تاريخ آغازين اين بنا به . هاي گچي است  منحصر به آرايه، تزيينات،جرزهاي كناري قرار گرفته

  .همچنين اين مسجد مناره ندارد 49.رسد ميدورة زنديه 
  

  مسجد چاله كوخرد

استان هرمزگان، بخش كوخرد شهرستان بستك  از توابع در روستاي چالهمسجدي تاريخي واقع 
مسجد . رود  نقاط ديدني استان هرمزگان در جنوب ايران به شمار مييكي از آثارهاي تاريخي و از

 يه قاجارة از بناهاي دورو واقع شده مهران ة رودخانة كوخرد در قسمت جنوبي روستا و در لبةچال
  منطقه داراي شبستانمانند مسجدهاي ديگر ، چندبار تعمير شده)10تصوير (مسجد مذكور. است

و اق طيني يپوشش تز.  استدرخور توجه قطعات و نقوش گل و بوته باي يها زيرزميني و ستون
 ظريف صورت به شكلي 50 آهكيةتراشيده شد  ها با قطعات سنگ كاري رواق سردرها و زينت

شد   كه از هندوستان آورده مي)چندل(ندل يا  از چوب مخصوصي به نام صآنسقف . گرفته است
  نيز به سبب ارتباط با سرزمين هند از راه درياي عمان و اقيانوس هند،ها  نقوش رواق،ساخته شده

 كوخرد مشتمل بر صحن، ايواني الةبناي مسجد چ.  استپذيرفتهك نقش و نگار هندي تأثير از سب
  آن پوشش شبستاناست كهبا دو رديف ستون و شبستاني با يك رديف ستون چهارتايي 

.  طاق و گنبد صورت گرفته استةوسيل  قديمي شهرستان بستك بهمسجدهايبرخالف ديگر 
 خاصي با تزيينات گچي به صورت ة به شيو، كه تيرچوبي داراي طاق و ايوان،سردر ورودي

 سنگ و گچ در مواردي ، در بنابه كار رفتهمصالح . هاي متداخل تزيين و نماسازي شده است مربع
 تا دسترسي به شبستان  جنوبي صحن واقع شده استة وضو در ناحيةحوضچ.  ساروج استنيز

ن ساكن كشورهاي ار بعضي از خيوسيلة بهمل طور كا  به1376اين مسجد در سال . تر باشد سريع
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 با تزيينات زيبا نو منبر و محرابي ، منارههمچنين  و  خليج فارس تعمير و بازسازي شده نشين شيخ
  51.به مسجد اضافه شده است

  
  مسجد جامع قبله

 ساخته 1892/1310 اين مسجد در سال شهرستان بستك، در دهستان كوخرد واقع نام مسجدي
اهالي كوخرد در ساختن اين هزار تومان بوده است،  در آن زمان يك هزينة قبله مسجد .شده است

 بنايي است كه مسجد را ساخته شريف كاظم مالمحمد حاجي. مسجد سهم بسزايي ايفاء نمودند
نماز مسجد بوده، و مالمحمد علي كوخردي يكي از  مال مصطفي كوخردي پيش حاجي. است

   .رفت  شمار مي اين مسجد بهةعلماي برجست
خصوصيات كالبدي اين مسجد مانند مسجدهاي ديگر منطقه، به شكل توالي منطقي   

در اين ). 11تصوير ( 52است) شبستان مركزي(، بسته )دار تاالر ستون(باز  ، نيمه)حياط(فضاهاي باز 
  .شود ها ديده مي بري طاق باز مسجد با سقفي از چوب و نقوش گچ تصوير فضاي نيمه

  و، تخريب1991/1412 سال از تاريخ آن، در سال 102سجد تاريخي پس از گذشت اين م  
ي معمـاري اسالمـي  فّنةمسجــد قبله تحف . جامع كنوني كوخرد ساخته شد، مسجد،در محل آن

  53. استدهمآ يكي از آثار باستاني كوخرد به شمار مي تـاريخي بـوده و و
  

   كيش  ةمسجدهاي جزير

اينها با . سجدهاي كوچك و بزرگ با معماري زيبا و اصيل ايراني است كيش داراي مةجزير
 مسجد است كه برخي 9 كيش داراي ةجزير. اند پراكندگي مناسبي در نقاط مختلف كيش بنا شده

  54. سازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده استاز سويدليل قيمت زياد  هاز آنها ب
، جامع نور، امام حسن )ع( اميرالمومنين،55نبياءاال توان به، مسجد خاتم از اين مسجدها مي  
  .و مسجد تاريخي ماشه شهر حريره اشاره كرد 56)ع( مجتبي
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  )ع(مسجد حضرت اميرالمومنين

 است كه قدمت آن به )ع( المومنين مسجد حضرت امير كيش،ةمسجدهاي جزيريكي از اين 
ر فهرست آثار ملي ايران به  معماري آن، درسد و به علت ويژگي خاص  سال مي60نزديك به 

مسجد امير كه معنويت خاصي بين مردم كيش دارد، در بخش مركزي كيش  .ثبت رسيده است
 آزاد، مردم از هاي منطقه كه پس از ايجاد بوده است» ماشه« روستايي به نام ترپيش ،قرار گرفته است

 بوده،اسالمي خاص آن  اين مسجد، سبك هاي  ويژگياز .اينجا به بخش ديگر جزيره كوچ كردند
 زيادي درهاي كوچك شمار.  مترمربع است800كه مناره و گنبد ندارد و مساحت آن حدود 
تواند   عدد است و تنها يك نفر مي18 تعداد آنها ،چوبي براي ورود به شبستان مسجد تعبيه شده

يا از آن خارج توانند از اين درها وارد شبستان   نفر مي18وارد آن يا خارج شود، ولي همزمان 
خنك  خروج هوا و  كوچك براي ورود وة زيادي پنجرشماردر مقابل درهاي ورودي،  57.شوند

كوبي شده است و شبستان آن به صورت  تخته سقف اين مسجد، چوبي بوده و. شدن وجود دارد
اين مسجد .  متر است18 متر و طول آن 6عرض با طول زياد كه عرض آن حدود  مستطيل كم

  58.خاصي دارد و نماز خواندن در آن از معنويت خاصي برخوردار استجذابيت 
  

  مسجد جامع نور

 قديمي كيش است كه ةدر محل واقع  مسجد جامع نور،از ديگر مسجدهاي زيبا و قديمي كيش
مسجد جامع نور مربوط به براداران اهل  59.سبك معماري آن تركيبي از هنر ايراني و اسالمي است

 معماري آن بسيار ).12تصوير  ( قرار دارد و رو به سوي دريا بازار سفينروي روبهت است و سّن
ة آن به زيبايي  تك منارگنبد كوچك و .شود مي جمعه اهل تسنن در آنجا برگزار  نمازوزيبا است 

  60.معروف است
  

 مسجد تاريخي ماشه

با تمدن و فرهنگ  سكنة مسلمان براي كيش ةدست آمده از شهر تاريخي حريره در جزير آثار به
شدة مسجد تاريخي، زيبايي است  يكي از آثار كشف.  است شناخته شدهغني اسالمي در آن دوران
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اي نامنظم با مساحت  اين مسجد كهن در محدوده.  سلجوقيان استةكه معماري آن مربوط به دور
يخي هاي مختلف تار دهندة گسترش و مرمت آن در دوره  مترمربع يافت شده، كه نشان2000
جا سقف نداشته و فقط يك مناره و چهارمحراب در آن شناسايي شده  اين مسجد در هيچ. است

 موجود ة كه طبق كتيب، قديمة ماشةاين مسجد تنها بناى به جامانده از محل 61 ).13تصوير( است 
هاى پژوهشى و مطالعاتى در شناخت   و عالوه بر داشتن ارزش استساخته شده 1319در سال 
توان تبديل )  مكانىدلخواهدليل داشتن موقعيت  به(جزيره،  هاى معمارى بومى و باستانى مشخصه

  62.شدن به مركزى فرهنگى و آموزشى مانند موزه را دارد
شكل عمومي ساختمان، نظير بناهايي است كه در سراسر سواحل شمالي خليج فارس به   

رس، متأثر از چگونگي مهار و هدايت شود كه مانند ديگر بناهاي حاشية خليج فا وفور ديده مي
ها  ها در مسير يكديگر و عمود بر هم در بدنه ها و درگاه كه تمامي روزنه چنان. نور و هوا است

بدين ترتيب افزون بر جريان هوا از بيرون شبستان به داخل آن و سپس به خارج بنا . اند تعبيه شده
 در صحن حياط و بيرون بنا، ايوان و داخل ساية روشن. ها فراهم آورده است را در تمامي جهت

با توجه به گرماي شديد، آفتاب سوزان و رطوبت . شود هوا جريان پيدا كند شبستان نيز باعث مي
سازي محيط زيست  توان گفت، معماري حاشية خليج فارس در راستاي آماده زياد اين نواحي، مي

  63.پديد آمده است... بت و منظور كاهش گرما، رطو هاي روزمره و به براي فعاليت
  

  گيري    نتيجه

ها و منابع گردشگري فراواني است كه هركدام در  ايران سرزميني با چهار نوع آب و هوا، جاذبه
اند، چه منابعي طبيعي و خدادادي و چه آنهايي كه به دست بشر ساخته  نوع خود حائز اهميت

ساخت و برپايي مسجدها در هر منطقه، . نداي دار شده، مسجدها در اين ميان نقش و اهميت ويژه
شهر و دياري به خصوصيات رفتاري و شرايط آب و هوايي و محيطي آن منطقه بستگي دارد، كه 

. كردن بعضي اصول و خصوصيات مربوط به دوران خود دور كرده است گاه معماران را از تبعيت
ژه از جمله گرما و بادهاي مساجد حاشية خليج فارس به دليل داشتن شرايط آب و هوايي وي

مختلف و همچنين ارتباط دريايي با كشورهاي ديگر، كه به نوعي پل ارتباطي براي تبادل فرهنگها 
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 ةو اديان سرزمينهاي غرب و شرق بوده است، داراي ويژگيهاي منحصر به فردي چه در زمين
در معماري . تا استمعماري ويژة آن منطقه، چه در زمينة قرارگيري مسجدها در دل شهر و روس

عنوان يكي از  هاي چهارايواني، كه بعد از اسالم و در دوران سلجوقي به گونه مسجدها از طرح اين
 ، مسجدهاگيري بناها در معماري ايراني قرار گرفت، به علت اوضاع جوي بد منطقه اصول شكل

ه و دور از يك فضاي مستطيلي شكل با ايواني كوچك كه در سمتي مشخص براي وجود ساي
دار، متأثر از شكل و بناي اولين مسجد اسالم يعني مسجد  شدن از گرمي هوا، و شبستاني ستون

در هر .  نشاني از سبك معماري مسجدهاي اهل سنّت است كهتشكيل شده) ص( حضرت محمد
ويژه مسجدها و شرايط آب و هوايي و موقعيت جغرافيايي خليج  صورت وجود بناهاي تاريخي به

  .سياري از گردشگران را به سوي خود جلب كرده استفارس، ب
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  ،31/2/87َ، 10:45، برگرفته از،  1381نامة كيش، بهمن  ، ماهنامة شهرما، ويژهجزاير ايراني خليج فارس. 23
       http://g-sh-k.blogfa.com/cat-18.aspx    

   tourism/social/articles/ir.aftab.www://http، 25/2/87َ، 11:10، هاي گردشگري كيش جاذبه. 24
  ، 1/3/87َ، 10:40، رياي ملي از نگاه صنعت گردشگ كيش گنجينه. 25

http://www.aftab.ir/articles/social/tourism  
چون زحيرخان بشد اين مسجد عالي بنا از كرامات خداوند كريم «: شرح كتيبه به خط فارسي بدين شرح است. 26

  ذوالجالل
خش ك   »ه بـاز مسجد ومحراب ومنبر شد زحيدر با جاللگفت دشتـي از پـي تارـي

احمد اقتداري، آثارشهرها، .  تعمير كرده است1273به خوبي آشكار است كه حيدرخان دشتي اين بنا را در سال
 و 276، صص 1375سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ دوم، 

280. 
 .101، ص 1378، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي، مساجد تاريخي، كاظم مالزاده. 27
 . 283 و 280احمد اقتداري، آثار شهرها، سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان، پيشين، ص. 28
ورودي اصلي مساجد اغلب در راستاي ورودي محالت قرار دارد كه احساس يك جهت فرعي را در هنگام . 29

واحدها و  جهت بودن اين دو ورودي را به دو علت قرار گرفتن تك هم. كند  در اشخاص ايجاد ميورود به محله
، مجموعه درآمدي بر مساجد حاشية خليج فارسمحمد قائدي، . توان ربط داد گيري مشخص اقليمي آن نيز مي جهت

  .407اول، ص ، ج 1378مقاالت همايش معماري مساجد، گذشته، حال، آينده، تهران، دانشگاه هنر، 
مهمترين عنصر بناي مسجد كه در سوي قبله قرار دارد كه در ترتيب توالي عناصر مسجد بعد از ورودي، صحن، . 30

 .ايوان، شبستان و درنهايت محراب نماز قرار ميگيرد
 . 66-68، ص 1383، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ سوم، )بندر طاهري(غالمرضا معصومي، سيراف . 31
ممكن است مسجدي در درون قصر يا دارالحكومه يا محل سكونت خانوادة دولتمند و فرمانروا وجود داشته كه . 32

كه در غالب عمارات و كاخها و قصور قديم ايران بخصوص در دوران  در واقع مسجد اختصاصي كاخ بوده، چنان
به سبب وجود و بقاي مسجد آن به نام مسجد هاي آن  اسالمي معمول بوده است، و بعدها تمام عمارت و يا خرابه

 .363، پيشين، صآثارشهرها و سواحل خليج فارساحمد اقتداري، . امام حسن معروف شده باشد
كه اين جهات در  گرفتند در حالي يابي شهري در جهت شرقي و غربي شكل مي مساجد اغلب از نظر مكان. 33

محمد قائدي، . وانند بهترين باد مناسب و سايه الزم را فراهم سازندشد تا بت فضاهاي جزء تبديل به شمالي جنوبي مي
 .404پيشين، ص

گرفت تا در  اي در حول شيستان قرار مي براي حفظ نظافت مساجد فضاهاي وضوخانه و دستشويي در جبهه. 34
 .404همان، ص.ضمن حركت بتوان با وضو، سريع به شبستان دسترسي پيدا كنند

آثار شهرها و سواحل خليج  و احمد اقتداري، 55-57، پيشين، ص)بندر طاهري (سيراف غالمرضا معصومي،. 35
 .367-375، پيشين، ص فارس

 .57، پيشين، ص )بندر طاهري(غالمرضا معصومي، سيراف . 36
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اند، لذا در يك فضاي شهري در دسترس بودن اين فضا براي اجتماع  از ديد اعتقاد مذهبي، مساجد محل عبادت. 37
شوند، در  طور كه در بيشتر شهرها مساجد در امتداد بازار پديدار مي ي اهل محله الزم و ضروري است و همانتمام

 . 401، پيشين، صدرآمدي بر مساجد حاشية خليج فارسمحمد قائدي، . . اين منطقه نيز همين مسئله ديده مي شود
 و وجود بادهاي بسيار از جهات مختلف، مسجدهاي هاي اقليمي اين استان كه به آن اشاره شد با توجه به ويژگي. 38

 .اند  ايواني ساخته نشده4فارس شبيه چهارطاقي است و همچون مسجدهاي ديگر شهرها به صورت  حاشية خليج
، شهرستان بستك، برگرفته از 1383، دبي، جلد اول، شهرستان بستك و بخش كوخردمحمد محمديان كوخردي، . 39

    wiki/org.wikipedia.fa://http ، 1/3/87َ، 010:1پايگاه ويكي پديا، 
 . همان. 40
ساختمان اين مسجد، از سبك معماري و شبستان . استمسجدي تاريخي واقع در دهستان كوخرد شهرستان . 41

تراشي شده نقوش  ردن قطعات سنگهاي آن از جهت به كار ب شبستان و ستون. مسجد جامع قبله تقليد شده است
مسجد  .بري مخصوص و زيبا و شبستان بزرگ است  تزيين و گچداراياين مسجد . گل و بوته قابل مالحظه است

محمد . اي مجلل و زيبا است  به طور كامل تعمير و بازسازي شده است و داراي مناره2002/1423مذكور در سال 
   1/3/87َ،10:10، پيشين ، برگرفته از پايگاه ويكي پديا، كوخردشهرستان بستك و بخش محمديان كوخردي، 

،http://fa.wikipedia.org/wiki 
  بناي اين مسجد بر.است   واقع شدهدهستان كوخرد در مشرق  كيلومتر2 با فاصلة كُوردان روستاي كوچكي. 42

 تاريخ بناي آن دقيقاً مشخص نيست، واين مسجد چندبار مرمت شده . باشد سبك معماري قديم و سقف بغدادي مي
در اين . اند  قاجاريه دانستهة تاريخ بناي آن به دورما به روايت ديگرا صفويه است، ةبرخي گويند كه از بناهاي دور

محمد محمديان كوخردي، شهرستان بستك و . مسجد، از سبك معماري و شبستان مساجد بستك تقليد شده است
   ، 1/3/87َ، 10:10، پيشين ، برگرفته از پايگاه ويكي پديا، » به ياد كوخرد« بخش كوخرد، و 

http://fa.wikipedia.org/wiki 
 معني جاي آسو محفف أسّو است به.  استدهستان كوخرد كيلومتري شمال شرقي 9آسو روستايي است در . 43

 . همان. و جاي بستن حيوان استافسار
فـق  در محـوطـه1405/ 1984سال   در عمربن الخطابمسجـد. 44 ـيـرالحـاج ةاى كـه به نـام بازنگه به ـن  مــرد خ

ـيـر و ة به نـفـق1415 /1994 در سال اليتيم نيزمسجـد .اخته شده استمحمــدعـبـداهللا محمـدگب س  مـرد خ
ـتـه شده است رجـل اعمـال و صـاحب شركت اليتيم و در ر ساخ شتخـه كل كادى و جـاـب  .محل نخلستان ـپ

11:20 ،َ11/2/87، htm.01mosque_album/etn.kookherd.www://http 

نام پيشين دهتل بر . باشد  واقع ميبستك كيلومتري شمال شرقي شهر 55 در  وبخش مركزيدهتل از توابع . 45
داراي شش  .است ، اين دهستان دِه طَال نيز ناميده شدهروستادر پيرامون » طَال«اساس تحقيقات به دليل وجود معادن 

توان مسجد جامع، مسجد شافعي در دهتل و مسجد روستاي   كه از مهمترين اين مساجد ميباشد  ميباب مسجد
تك و خليج سب. موحد، جميلو ، شهرستان بستك و بخش كوخرد محمديان، كوخردى، محمد،. كنچي را نام برد

  ، 8/2/1387َ، 9:29 برگرفته از پايگاه ويكي پديا  .1343سال انتشار :  چاپ تهرانفارس
http://fa.wikipedia.org/wiki  

روستاي  .است  شهرستان بستك بخش مركزي از توابع گوده ةبست قالت روستايي از روستاهاي آباد منطق. 46
 اين روستا به پيش از ةپيشين كه تاريخي است  وي روستاي بسيار قديم، قالت و در داخل كوه واقعةقديمي كه در در

 .رسد اسالم مي
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شود، رطوبت بسيار باالي مناطق  در ساختمان ميعامل مخل اقليمي كه باعث ايجاد پوسيدگي و باالبردن تعرق . 47
هاي سنگي بنا شده تا رطوبت به پاي ديوارها و ستونها آسيب  فضاهاي مساجد جنوب بر روي پايه. جنوبي است

  .405-406محمد قائدي، پيشين، ص. نرساند
ترين  ها و با ارزان ن مكانتري خودبسندگي بدين معناست، كه سازندگان سعي كنند مصالح مورد نياز را از نزديك. 48

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چ سوم، : ، تهرانمعماري اسالمي ايرانمحمدكريم پيرنيا، . دست آورند بها به
 . 91، ص 1374

، 1381، ج دوم، دبي، شهرستان بستك و بخش كوخرد، پيشين و به ياد كوخردمحمد محمديان كوخردي، . 49
  wiki/org.wikipedia.fa://http ، 1/3/87َ، 10:10ي پديا، برگرفته از پايگاه ويك

يكي از .باشد ها مي ريزي پي هاي طاقي بيشتر به خاطر استفاده از آن در پايه اهميت اين مالت در ساخت سازه. 50
شكالتي دارد ولي داراي مقومت نهايي قابل هاي آهكي مالت ساروج است كه اگرچه در آجر م ترين مالت مهم

،  1/3/87َ، 10:55، برگرفته از پايگاه آفتاب، طاق در معماري اسالمي ايرانزهرا غيور، . توجهي است
architecture/art_culture/articles/ir.aftab.www   

   ، 1/3/87َ، 10:10، برگرفته از پايگاه ويكي پديا، شهرستان بستك و بخش كوخردمحمديان كوخردي، محمد . 51
http://fa.wikipedia.org/wiki  

  .404محمد قائدي، درآمدي بر مساجد حاشية خليج فارس، پيشين، ص . 52
َ، 10:10، پيشين ، برگرفته از پايگاه ويكي پديا، ن بستك و بخش كوخردشهرستامحمد محمديان كوخردي، . 53
1/3/87 ، wiki/org.wikipedia.fa://http  

54 .8:45 ،َ10/2/1387،  1425577=?entry/com.gesfotopa.irantourism://http  
شده  ميرمهنا واقع ةدر سمت شمال غربي جزيره و در محوطاين مسجد از بزرگترين مسجدهاي جزيرة كيش، و . 55

 در و سفين ةهاي آن سر به آسمان كشيده و رو به سوي دريا دارد در منطق كه مناره) ص(االنبياء مسجد خاتم. است
 ،8:40 َ.شود است و در آن نماز جمعه برپا ميشده، واقع شده   بنا مترمربع1500زميني به مساحت حدود 

10/2/1387 ، 
htm.206/8612194443201737-line/view/news/fa/ir.irna.2www://http           

  هزار8 مساحت حدود باتي و جديد ك صدف كه تلفيقي از معماري سّنشهر در) ع(مسجد امام حسن مجتبي. 56
 .بع استمرمتر
حالي كه اين خضوع با ترفيع، . شود هاي ورودي باعث ايجاد احترام و خضوع در واردشوندگان مي ابعاد واندازه. 57

ي و جالل خداست، ادغام كند تا بتواند اين خضوع را با عظمت مسجد كه حاكي از بزرگ عظمت را به عابران القا مي
 .407محمد قائدي؛ پيشين، ص . كند
58 .9:30 ،َ10/2/87،htm.darsh/irshahr/1384/840608/hamnews/ir.hamshahrionline.www://http    
به علت تغييرات سياسي . شده است مدل اولية مسجد يعني مسجدالنبي ساخته ميمساجد اهل سنت با استفاده از . 59

اين مسئله باعث شد تا . و حكومتي، مساجد تنها به نمود عبادي خود پرداخته و از مركزيت سايس فاصله گرفتند
جد اهل تشيع گيري مسا اين تغييرات در روند شكل. تغييرات كالبدي مسجد با توجه به نيازهاي عبادي طراحي شود

با سرعت بيشتري صورت گرفت و آنها را امروزه به همان اصول زيربنايي اما به شكلي كامالً متفاوت و هنرمندانه و 
كه مساجد اهل سنت طبق همان اصول اوليه  شود، در حالي ريزي مي تاثير گرفته از هنر و معماري سرزمين ايران، پايه

 .399-400 پيشين، ص درآمدي بر مساجد حاشية خليج فارس؛مد قائدي؛ مح. با اندك تغييرات جزئي شكل گرفتند
60 .9:30 ،َ10/2/87 ،htm.darsh/irshahr/1384/840608/hamnews/ir.hamshahrionline.www://http  
   ،25/2/87َ ،  11:15يرة كيش، روزنامة سرمايه ، برگرفته از پايگاه آفتاب،  جاذبه هاي گردشگري جز. 61
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62 .8:55 ، َ10/2/87 ،   

977595461846901=asp?pid.printcase/projects/fa/info/com.gokish.www://http    
رات علمي فرهنگي، ص فصلنامة عملي، فني، هنري، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، انتشا. 63

104-103. 
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