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  چکیده

هاي  بایست در پژوهش مردم محلی هر منطقه، مرجعی مهم براي شناخت بهتر آثار تاریخی فرهنگی هستند؛ که می

در پژوهش حاضر، . عنوان وجه مهمی از یک محوطه یا یک اثر باستانی، مدنظر قرار گیرند ختی، بهشنا باستان

دانش افراد آگاه بومی جزیرة کیش پیرامون شهر تاریخی حریره، با هدف شناخت بیشتر آثار فرهنگی این شهر و 

آوري اطالعات بر  و جمع روش پژوهش کیفی است. ها، مورداستفاده قرار گرفته است در نتیجه حفاظت از آن

وپاسخ تفصیلی و  هاي هوایی قدیمی، مصاحبۀ مبتنی بر پرسش شناختی، تحلیل عکس پایۀ بررسی میدانی باستان

این پژوهش با توجه به رویکرد ارزش مبنا در حفاظت و مدیریت بهتر میراث فرهنگی . مطالعات اسنادي بوده است

پردازد که کمتر  یش به معرفی تعدادي از آثار فرهنگی شهر حریره میو با تأکید بر دانش محلی بومیان جزیرة ک

شده در ساحل این محوطۀ بندري،  اند؛ بدین ترتیب در ارتباط با کارکرد احتمالی کانال شناسایی موردتوجه بوده

ي داري خرما، بقایا انبار نگه. عنوان ابزاري براي شناخت تکمیلی مورداستفاده قرار گرفت دانش محلی به

هاي دیگر این  هاي مروارید ساز موجود در امتداد خط ساحلی و تنۀ خشکیدة درخت لور نیز از داده صدف

.ها با کمک دانش و تجربۀ افراد محلی میسر شد پژوهش هستند که پی بردن به کارکرد و ماهیت آن
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  مقدمه

ترین گام در راستاي  ناخت جامع و صحیح از یک محوطه یا یک اثر باستانی اولین و مهمش

بر اساس . ها و آثار تاریخی فرهنگی است طورکلی مدیریت محوطه معرفی، حفاظت و به

میراث  هاي هاي مدیریت مکان میالدي، برنامه 2010بند دوم منشور ایکوموس نیوزیلند 

هاي  فرهنگی باید مبتنی بر راهبردهاي حفاظتی و بر اساس درك و شناخت جامع ارزش

توان به مشاوره با  ها می هاي شناخت ارزش ملموس و ناملموس میراث باشد؛ ازجمله روش

هاي میدانی و مستند نگاري آثار  مردم محلی، مطالعات اسنادي، تحقیقات شفاهی، بررسی

تواند  دانش مردم محلی می ).ICOMOS New Zealand Charter, 2010: 2(اشاره نمود

بر اساس تعریف . اطالعات ارزشمندي در مطالعات جامع هر منطقه در اختیار بگذارد

یونسکو
1

ها و اصولی اشاره دارد که توسط یک  ها، مهارت دانش محلی و بومی به شناخت«

شان عکس  حیط طبیعی پیرامونیکنش آنها با م جامعۀ با پیشینۀ طوالنی، در اثر برهم

بندي، الگوي مصرف  این دانش براي مجموعۀ فرهنگ که شامل زبان، نظام طبقه. گیرد می

باشد؛ بنیادي است و براي مردم  ها و مقدسات می هاي اجتماعی، آیین کنش منابع، برهم

» هدد هاي بنیادي زندگی روزمره را عکس می گیري دربارة جنبه محلی و روستایی، تصمیم

)UNESCO, 2014.(  

شهر تاریخی حریره در مرکز ساحل شمالی جزیرة کیش و مشرف به سواحل جنوبی 

شناسان قرار  این شهر از اوایل دهۀ پنجاه خورشیدي موردتوجه باستان. ایران قرار دارد

جزیرة کیش . هاي محدودي در آن صورت گرفته است گرفت، اما تا به امروز پژوهش

هاي میانه اسالمی بوده و دورة شکوه  فارس در سده مهم تجارت خلیج کانون) شهر حریره(

موسوي، (و آبادانی آن از اواخر سدة پنجم تا اوایل سدة دهم هجري بوده است 

طرح «منظور تهیۀ  به 1399در پاییز سال ). 346: 1391؛ سورتیجی و مرتضایی، 210:1376

این محوطۀ باستانی و بررسی پیمایشی  ، ضمن بازدید از»جامع راهبردي شهر تاریخی حریره

                                               
1. UNESCO
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آمده و شناخت بهتر آنچه تاکنون از تحقیقات این شهر  دست آن، جهت تکمیل اطالعات به

شده، انجام چندین مصاحبه با مردم بومی ساکن در محلۀ سفین حاصل
1

، در دستور کار 

  . قرار گرفت

طور  حریره و به طورکلی پیرامون شهر شده از افراد آگاه، به هاي مطرح پرسش

هاي محلی در شناخت بهتر  رفت آگاهی اختصاصی در مورد آثاري بود که احتمال می

تمرکز این . ها و در نتیجه حفظ آن در راستاي مدیریت میراث فرهنگی سودمند باشد آن

2)چندول(انبارهاي نگهداري خرما  - 1: اند از پژوهش بر روي چهار یافته است که عبارت

رامون محدودة بندرگاهکانال پی -2
3

هاي مروارید ساز موجود در خط  توده صدف - 3

داري  ذکر است که انبارهاي نگه شایان. تنۀ درخت خشکیدة لور -44)فلگه(ساحلی حریره 

هاي کاوش محمود موسوي است خرما از یافته
5

ها با توجه به موضوع  ، اما سایر یافته

  .اند اخیر موردتوجه قرار گرفته پژوهش، براي اولین بار در بازدید میدانی

هدف اصلی این پژوهش شناخت بهتر آثار شهر تاریخی حریره با تأکید بر استفاده از 

هاي  بنابراین رویکردي که در بررسی. دانش مردم محلی و در نتیجه حفاظت از آن است

                                               
1 -Safin: دیم بوده که در غرب محوطۀ حریره مانده از کیش ق ترین آبادي باقی ترین و پرجمعیت این محله قدیمی

در راستاي اجراي طرح عمران و  1356الزم به ذکر است در سال . شامل دو بخش سفین قدیم و سفین جدید است

در ساحل شرقی جزیره، به محلۀ سفین جدید  (Dehu)و دهو )Mashe(هاي ماشه توسعۀ کیش، ساکنان بومی محله

دستی فعالیت  صیادي، باغداري، کشاورزي و صنایع. شده بود، کوچانده شدند منظور اسکان این اهالی ساخته که به

بیشترین شناخت از حریره و آثار ). 99- 106:1388پور،  مختارپور و عبداله(عمدة مردم بومی جزیرة کیش بوده است 

اند که ساکنین در شرق حریره داشته) محل اکنون ساحل دامون تا هتل گلدیس(آن را مردم روستاي دهو یا دیهو 

  ).1: 1399ابراهیمی، . ا(اند  ها بیشتر از آنها شنیده و آموخته دیگر محله

2. Chandul
» مجموعۀ ساحلی«و » مجموعۀ صنعتی ساحلی«، »بخش کارگاهی و صنعتی شهر«، »بندرگاه«هاي  این مجموعه با نام - 3

  .شود شناخته می

4. Felgeh / Felgah
هاي  ، مجلۀ گزارش1376، سید محمود موسوي، »ر تاریخی حریره، جزیرة کیششناسی در شه کاوش باستان- 5

  ).1(شناسی شمارة  باستان
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میدانی این محوطه تاریخی اتخاذ شد؛ مطالعۀ منظر فرهنگی
1

نگاري از طریق ثبت و مستند  

تمامی آثار فرهنگی است تا هم شناخت جامع از این شهر تاریخی بدست آید و هم 

واکاوي . هاي فرهنگی این محوطه فراهم شود هاي حفاظت بلندمدت از تمامی ارزش زمینه

تواند در شناخت  تنها می شده است که نه عنوان رویکردي در نظر گرفته دانش محلی به

تواند باعث از بین رفتن  بلکه نادیده گرفتن این اطالعات میها مؤثر باشد،  صحیح یافته

  . هاي تاریخی فرهنگی محوطۀ حریره در گذر زمان شود بعضی داده

گردد که تعداد افراد بومی آگاه و  اهمیت این پژوهش از این منظر دوچندان می

اند که  یافته؛ افرادي که مستقیمًا اموري را تجربه کرده باتجربه در جزیرة کیش کاهش

باید . صورت محدود با این امور سروکار دارند پذیرد و یا اینکه به اکنون دیگر انجام نمی هم

هاي امروزي از  هاي قدیمی و اطالعات تاریخی در نزد نسل اشاره کرد که فراموشی شیوه

ها، خسارات  توجهی سو و تخریب تدریجی آثار تاریخی فرهنگی در اثر بی یک

به آنچه ذکر شد، این  با توجه . کند میراث فرهنگی کشور وارد میناپذیري به  جبران

نخست آنکه دانش بومیان جزیرة کیش تا چه میزان : پژوهش در پی پاسخ به دو سؤال است

مندي از  تواند در کسب شناخت از شهر تاریخی حریره مفید باشد؟ و دوم اینکه، بهره می

  خواهد داشت؟ دانش محلی چه نقشی در مدیریت میراث فرهنگی

  

پیشینۀ پژوهش

هاي توسعۀ جزیرة کیش  زمان با آغاز برنامه خورشیدي هم 1352شهر حریره از سال 

شناسی انگلیسی به  در این زمان هیئت باستان. شناسان قرار گرفت موردتوجه باستان

سرپرستی ویلیام هامیلتون
2

  1.در طول سه ماه به بررسی و مطالعۀ شهر حریره پرداخت 

                                               
گذاري  این امر هم شامل ثبت و ضبط و تاریخ. پردازد شناسی منظر، به تحلیل منظر فرهنگی در طول زمان می باستان- 1

»باشد عوامل اقتصادي، اجتماعی و محیطی میمانده از فرهنگ است و هم شامل تفسیر آنها از دیدگاه  آثار باقی

)Wilkinson, 2003: 3.(  

2. William Hamilton
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هاوس د وایتدیوی
2

هاي شهر سیراف، نتیجۀ بازدید  ، سرپرست وقت کاوش)1976(

اي مختصر منتشر  خود از شهر حریره را، در زمان حضور هیئت ویلیام هامیلتون، در مقاله

  . کرده و در آن به توصیف این محوطه پرداخته است

کیش  از جزیرة 1354نیز بازدید میدانی کوتاهی در سال ) 1357(حسین بختیاري 

  ). 59: 1357بختیاري، (انجام داده و توصیف مختصري از آثار شهر حریره ارائه کرده است 

توسط  1371و  1370هاي  شناسی شهر حریره در سال ترین کاوش باستان اولین و مهم

زنی براي تعیین  بررسی و گمانه) 1376(موسوي . شده است سید محمود موسوي انجام

و کاوش در خانۀ اعیانی، حمام و مجموعۀ  1370را در سال عرصه و حریم محوطۀ حریره 

با هدف پاسخ به ابهامات علمی و توسعۀ گردشگري میراث  1371ساحلی را در سال 

شناسی در  هاي باستان پس از آخرین مراحل کاوش. فرهنگی شهر حریره به انجام رساند

ت مرمت و حفاظت آمده، به هیئ دست ، عملیات مرمت و حفاظت از آثار به1371سال 

معاونت حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی به سرپرستی احمد کبیري و عادل فرهنگی 

.واگذار شد

شده بر روي آثار  ضمن ارائۀ عملیات استحفاظی انجام) 1372(کبیري و فرهنگی 

هاي مختلف شهر حریره را نیز معرفی  تاریخی جزیرة کیش، برخی آثار شاخص و بخش

هاي حفاظتی این محوطه  مرحلۀ دوم فعالیت 1377از یک دوره وقفه، در سال پس . اند کرده

  ).239: 1377کبیري، (را احمد کبیري و عادل فرهنگی در پیش گرفتند 

کاوش در مسجد کهن  1378تا اردیبهشت سال  1377ماه سال  فاطمه کریمی از بهمن

  ).10: 1381زاد،  نیک(شهر حریره را در طی سه فصل کاري به انجام رساند 

به ترتیب زیر صورت  80هاي پژوهشی در شهر تاریخی حریره در طول دهۀ  فعالیت

پژوهش و بررسی مسجد کهن کیش؛ مجید مرادي ) 1381(زاد  اهللا نیک ذات: گرفته است

                                                                                                             
هاوس در  مختصر است که دیوید وایتاي تنها گزارش در دسترس از نتیجۀ فعالیت هیئت ویلیام هامیلتون، مقاله- 1

  ).Whitehouse, 1976:146-147(منتشر کرده است  14مجلۀ ایران شماره 

2. David Whitehouse
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طرح بازشناسی، حفاظت ) 1384(طرح مرمت و احیاء خانۀ اعیانی؛ مسعود اسدپور ) 1381(

مرمت و بازپیرایی مناره و ) 1388(الرضا نصیري اصل و مرمت مجموعۀ ساحلی؛ عبد

شناسی در شمال شرق محوطۀ  کاوش باستان) 1384(شبستان مسجد کهن؛ سامان سورتیجی 

ها،  گري و درة پرتغالی کاوش در محل کارگاه شیشه) 1385(پور  حریره؛ سیمین لک

مصطفی  کاوش در تپۀ باستانی جنوب درخت سبز و) 1388(مجتبی فالحتی مروست 

کاوش در غرب محدودة بندرگاه؛ اگر این کاوش را از آخرین ) 1390(راستی دوست 

صورت  ازآن روند مطالعات علمی تا به امروز به بدانیم، پس 80هاي متوالی دهۀ  فعالیت

شناختی در  ، تنها دو فصل کاوش باستان90در طول دهۀ . پراکنده و منقطع پیش رفته است

کاوش اضطراري براي ) 1393(مجتبی فالحتی : شده است انجام1397و  1393هاي  سال

کاوش ) 1397(شناسایی حدود عرصۀ شهر حریره در شمال شهرك صنعتی و مجید طوافی 

  .در تپۀ جنوب خانۀ اعیانی

جواد : توان اشاره کرد ر زمینۀ دانش محلی در جزیرة کیش به سه پژوهش اساسی مید

منابع آبی جزیرة کیش با کمک دانش بومیان و بر در راستاي شناخت ) 1379(صفی نژاد 

گیري از آب با تکیه  هاي بهره نظام«ها، پژوهشی ارزشمند با عنوان  اساس مشاهدات و یافته

  .ارائه داده است» کیشبر قنات در جزیرة

» دو سال با بومیان جزیره کیش«در پژوهشی با عنوان ) 1387(رجبعلی مختارپور 

ی در زمینۀ معیشت، اقتصاد، سنت و باورهاي مردم بومی گردآوري صورت جامع اطالعات به

ها،  ها و آشامیدنی ها، اماکن عمومی، معماري، پوشاك، خوردنی کرده و به توصیف آبادي

  .پردازد شیوة کشاورزي و دامداري، صیادي و آبیاري می

نش بومی دا«با عنوان ) 1388(پور  در پژوهشی دیگر، رجبعلی مختارپور و جمال عبداله

هاي جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی،  به بررسی تأثیر ویژگی» در معماري سنتی کیش

  .پردازند طورکلی دانش بومی بر معماري سنتی کیش می اقتصادي و به

اي به مستند نگاري واژگان مربوط به صیادي در  نیز در مقاله) 1396(فرخ حاجیانی 

  .گویش بومیان جزیرة کیش پرداخته است
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شده تاکنون پژوهش مستقلی با موضوع شناخت بهتر آثار فرهنگی  طالعات انجامدر م

عنوان  رود این پژوهش به شهر حریره با کمک دانش مردم محلی ارائه نشده است؛ امید می

گامی جهت معرفی ارتباط عمیق آثار تاریخی فرهنگی این شهر با بومیان جزیرة کیش و 

  .ها باشد ز آنبیان ضرورت مستند نگاري و حفاظت ا

  

چارچوب نظري

شده است؛ در اغلب  از سوي دانشمندان تعاریف متعددي ارائه» دانش محلی«در رابطه با 

هایی نظیر دانش قومی این تعاریف، عبارات و واژه
1

، دانش روستایی
2

، دانش محلی
3

، دانش 

سنتی
4

، دانش فنی بومی
5

و نظام دانش بومی 
6

و 7: 1391زارعی، (خورد  به چشم می 

Antweiler, 1998: 470-471 .(مفهوم دانش محلی از کتابی با همین نام از گیرتز
7

آورده  

او . شود ها محسوب می شده است که هرچند انتقاداتی بر آن وارد است اما از اولین پژوهش

نگرد؛ که از این نظر دانش محلی به عقاید و  شناسی به این موضوع می از دیدگاه انسان

گیرد شود که از الگوهاي اجتماعی یک جامعه در طول تاریخ نشئت می میباورهایی گفته 

)Geertz, 1983( .شده است زیرا این  در این پژوهش از اصطالح دانش محلی استفاده

  .کند طور اختصاصی فرهنگی مشخص و محیطی محدود را به ذهن متبادر می مفهوم به

بندي  طبقه دو گروه اصلی قابلهاي استخراج اطالعات مربوط به دانش محلی در  روش

هاي یادگیري و  گروه اول، ابزارهاي ساده شامل روش). 34-35: 1391آنتویلر، (است 

هاي مشارکتی پژوهش. )Chambers, 1992(مشارکتی مانند مشارکت روستایی است
8

بر  

شود گیري از فرایندي تمرکز دارد که همراه با مردم محلی انجام می روي نتیجه

                                               
1. Ethnic Indigenous
2. Rurel Knowlege
3. Local Knowledge
4. Traditional Knowledge
5.Indigenous Technical Knowledge
6. Indigenous Local System
7. Geertz
8. Participatory research
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)Cornwall and Jewkes, 1995: نگاري نظیر  هاي استاندارد قوم گروه دوم، روش). 1667

مصاحبۀ ساختارمند
1

گر براي طرح  در این روش مصاحبه. )Sparedly, 1980: 80(است 

هاي مردم که  نگار از پرسش قوم-1: کند هاي خود از سه شیوة اصلی استفاده می پرسش

طور مستقیم با مردم در مورد  به- 2. کند می شنود، استفاده صورت غیرمستقیم می به

از -3. کند موضوعی فرهنگی که برایشان سؤالی ایجاد کرده است، صحبت می

در ). Ibid: 84(خواهد تا در مورد موضوع فرهنگی خاص صحبت کند  شونده می پرسش

وگو پیرامون  رو، گردآوري دانش محلی از طریق طرح پرسش و گفت پژوهش پیش

.شده است ص انجامموضوعی خا

دانش محلی بر اساس راهبردهاي حفاظت و مدیریت ارزش مبنا
2

، بخشی از میراث 

رویکرد ارزش ). Mason, and Avrami, 2002: 20(ناملموس و سرمایۀ هر اجتماع است 

ها و درك  هاي میراثی، با شناخت ارزش ترین نگرش در مدیریت مکان عنوان رایج مبنا به

شود و در مرحله بعد، نحوة مدیریت  وب به میراث فرهنگی آغاز میاهمیت معنایی منس

منظور تعیین  منابع اطالعاتی متعددي به. گیرد ها موردتوجه قرار می مؤثر و کارایی این ارزش

هاي میراث وجود دارد؛ از مؤثرترین آنها جامعۀ محلی، متخصصان حوزة میراث  ارزش

و  2- 6: 1396حناچی و همکاران؛ (نام برد  توان هاي مرتبط را می فرهنگی و سازمان

Sullivan and Mackay, 2012: 4.(

هاي داراي ارزش فرهنگی تاریخی، بایستی مبتنی بر  هاي مدیریتی در مکان برنامه

منظور  حفاظت به معناي تمامی فرآیندهاي مراقبت از یک مکان، به. هاي حفاظتی باشد برنامه

Burra(حفظ اهمیت فرهنگی آن است  Charter, 1999: 2 .( ،این فرآیند شامل شناسایی

ترین بخش حفاظت  توان گفت ثبت و ضبط مهم باشد و می فهم، تفسیر و معرفی میراث می

منظور شناخت موقعیت فیزیکی محل و به دنبال آن پایش تغییرات در طول زمان است به

)Jokilheto, 2007: 78 .(جانبه  اگر شناختی همه اولین گام براي حفاظت شناخت است؛ زیرا

                                               
1. Systemic interview
2. Value Based Management or Value Led Management
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از اجزاي مختلف یک منظر فرهنگی وجود نداشته باشد، ممکن است هر اقدام حفاظتی باعث 

نژاد و  فدائی(هاي متعدد و پیچیدة آن منظر فرهنگی تمام شود  از بین رفتن یکی از الیه

راث این پژوهش با تأکید بر استفاده از دانش محلی در شناخت می). 133: 1397،همکاران

  .ها گام برداشته است ریزي مبتنی بر ارزش فرهنگی و با هدف حفاظت و برنامه

  

  روش پژوهش

روش پژوهش حاضر کیفی است و محورهاي بررسی، محدود به شهر تاریخی حریره بوده 

پس از انجام مطالعات پیرامون شهر حریره و انجام بررسی میدانی این محوطه، با . است

هاي پژوهش، از دانش محلی در قالب مصاحبۀ نیمه  رابطه با داده تعیین سؤاالت اولیه در

ساختاریافته
1

آوري اطالعات موردنیاز به تنها روستاي جزیرة کیش  براي جمع. استفاده شد 

با نام باغو
2

در جنوب غرب جزیره و تنها بافت قدیمی شهر با نام سفین در شمال و مجاورت  

خانوار سکونت دارند که اطالعات  3غو جمعاً در روستاي با. شهر حریره، مراجعه شد

زیادي از حریره نداشته و یا تمایلی به انجام مصاحبه نداشتند، بنابراین مصاحبه با افراد محلی 

ساکن در محلۀ سفین مدنظر قرار گرفت؛ افرادي که با تاریخ شهر حریره آشنا بوده و تجربۀ 

طورکلی از همۀ  به. اند زیرة کیش را داشتهویژه صید مروارید و باغداري در ج دریانوردي به

موضوع مرتبط با شهر حریره به ترتیب زیر پرسش شد و اطالعات  13افراد در رابطه با 

  :گانه ثبت و ضبط شدند هاي سیزده شوندگان در قالب فیش آمده از پرسش دست به

                                               
یافتگی به سه گروه اصلی مصاحبۀ ساختاریافته، نیمه ساختاریافته و بدون ساختار تقسیم  مصاحبه از نظر سازمان- 1

شوندگان  شده است؛ سؤاالت براي تمامی پرسش هاي از قبل تعیین مصاحبۀ ساختاریافته شامل مجموعۀ پرسش. شود می

هاي کمی  از این نوع مصاحبه براي پژوهش. کند شده را انتخاب میهاي ارائه دهنده فقط یکی از پاسخ یکسان و پاسخ

توانند به هر روشی  شوندگان می شده اما پرسش در مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، سؤاالت از قبل مشخص. شود استفاده می

در مصاحبۀ بدون . شود ها ذکر نمی ها پاسخ دهند و در راهنماي مصاحبه، جزئیات مصاحبه، شیوة بیان و ترتیب آن به آن

گر با توجه به آنچه در گفتگو پیش  شده از قبل وجود ندارد و مصاحبه ساختار، سؤاالت استاندارد و پاسخ تعیین

  ).157-158: 1383دالور، (پردازد  هاي جدید و آزمودن آن می آید، به طرح فرضیه می

2. Baghu
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مردم هاي تأمین معیشت  راه -2نوع نگرش بومیان نسبت به شهر تاریخی حریره  -1

  هاي مروارید ساز در خط ساحل  تجمع پوست صدف-3جزیره در گذشته و امروز 

  اي شهر حریره  کند ساحل صخره هاي دست کانال-5شاخه مدفون قنات حریره -4

ها  فضاهاي معماري بدست آمده از کاوش-7اي  کند در ساحل صخره هاي دست چاه -6

تأسیسات -11خشکیده لور باغ شیخ تنۀ -10درخت لور -9هاي جزیره  نخلستان-8

  ) ها، مظهر دوشاخه قنات حریره ها، چاه برکه(مربوط به مدیریت آب در حریره 

  .وسعت محوطه حریره - 13قبرستان شهر حریره  - 12

 4سال و  65تا  50سال  نفر میان 5سال،  40تا  30نفر جوان  9شوندگان شامل  مصاحبه

ن عموماً دانش عمیقی پیرامون موضوعات این پژوهش جوانا. سال بودند 90تا  70نفر مسن 

توانستند اطالعات  ذکر است از میان افراد باتجربه و آگاه نیز افرادي بهتر می شایان. نداشتند

سودمندي در اختیار قرار دهند که از مهارت بیان و حافظۀ فرهنگی خوبی برخوردار بودند؛ 

از میان . خوبی به زبان بیاورند انند بهد چرا که تمام مردم قادر نیستند هر آنچه می

، این افراد )2جدول (ها رفته است  شوندگان اصلی که در بخش پایانی ذکر نام آن پرسش

 61(، ابراهیم ابراهیمی )سال 62(جاسم ابراهیمی : بیشترین اطالعات را در اختیار قرار دادند

  ). سال 39(ا جوانمردي و رض) سال 50(، عبداهللا دریابر )سال 92(، جمعه غریب )سال

شونده به اطالعات غنی خانوادة ابراهیمی  الزم به توضیح است اکثر افراد مصاحبه

درك بود؛ بنابراین اطالعات  وگو نیز قابل این آگاهی و تسلط در روند گفت. تأکید داشتند

شده است که  شونده به شخص یا اشخاصی ارجاع داده شده از افراد پرسش مشترك کسب

اند و خود با آثار مورد پژوهش در ارتباط  و احاطۀ بیشتري نسبت به سایر افراد داشته آگاهی

شده به  وگوهاي انجام در گام بعد، با مبنا قرار دادن گزارش بررسی میدانی و گفت. اند بوده

اي پرداخته شد؛ و در  تکمیل اطالعات در زمینۀ دانش محلی از طریق مطالعات کتابخانه

در پایان . هاي گذشتگان اطالعات تکمیلی ذکرشده است بهره از پژوهش موارد الزم با

  .شده استهاي مورد پژوهش بیان توجه در رابطه با حفاظت و مدیریت داده نکات قابل
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  معرفی شهر تاریخی حریره

دقیقۀ شرقی  58درجه و  53دقیقۀ شمالی و  34درجه و  26هر تاریخی حریره با مختصات ش

ز ساحل شمالی جزیرة کیش و مشرف به سواحل جنوبی ایران قرار دارد تقریبًا در مرک

در  1387مساحت این محوطه بر اساس نقشۀ عرصه و حریم مصوب سال ). 1عکس (

طول . است) هکتار عرصۀ دریایی حریره 48بدون احتساب (هکتار  157پروندة ثبتی اثر، 

کیلومتر در محور شمالی  7کیلومتر در محور شرقی غربی و پهناي آن  15جزیرة کیش 

شده است که ارتفاع آن از سطح  بلندترین نقطۀ این جزیره در نیمۀ شرقی واقع. جنوبی است

ها با شیب نسبتًا مالیم به دریا منتهی  رو جهت کرانه رسد؛ ازاین متر می 45دریا به حدود 

هاي  ش آبباشد که ناشی از فرسای عمق می هاي کم ساحل جزیره داراي بریدگی. شود می

شناسی ساحلی، در جزیرة کیش  از نظر ریخت. هاي تند زمستانی است روان به هنگام باران

اي واقع در غرب و  هاي سنگی و صخره ـ کرانه1: توان تشخیص داد دو تیپ متفاوت می

پیدایش این . اي در جنوب و عمدتًا در شرق جزیره هاي هموار ماسه ـ کرانه2شمال جزیره 

هاي آن است  هاي دریایی و جهت موج متفاوت بیشتر ناشی از جریاندو تیپ ساحلی 

  ).23-53: 1383،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح(

  )نگارندگان(موقعیت شهر تاریخی حریره در جزیرة کیش و کشور ایران  -1عکس 
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شناسی و اشارات منابع تاریخی، دوران رونق شهر  هاي باستان بر اساس نتایج کاوش

تا حدود سدة دهم هجري قمري است ) قرن پنجم(هاي میانۀ اسالمی  ز سدهحریره ا

ها و  این محوطه از پشته«). 346: 1391و سورتیجی و مرتضایی،  210: 1376موسوي، (

شده است که براثر تخریب عناصر معماري و فروریختن اماکن مختلف یک  هایی تشکیل تپه

ازجمله آثار معماري شاخصی ). 212: 1376موسوي، (» شهرِ بندري به وجود آمده است

مسجد کهن : شناختی از حریره بدست آمده بدین قرار است هاي باستان که در طول کاوش

هاي مسکونی  گري، مجموعۀ ساحلی، خانۀ اعیانی، حمام و خانه شهر حریره، کارگاه شیشه

سیسات ها و تأ که در کنار سایر آثار ازجمله قنات) 2عکس (بخش شمال شرقی هستند 

هاي کاوش نشده و آثار خط ساحل، مجموعۀ یکپارچۀ شهري را تشکیل  مربوط به آب، تپه

  .دهند می

کند، دارا بودن  آنچه منظر یک شهر تاریخی را از دیگر مناظر فرهنگی متمایز می 

انسجام ساختار قوي با طبیعت است که در کنار حضور انسان و تعامل او با بستر طبیعی 

باید اشاره کرد که یکپارچگی).Araoz, 2008: 33(گیرد  ان عکس میشهر، درگذر زم
1

 

این ). ICROM, 2007(آید  هاي تاریخی به شمار می هاي مناظر فرهنگی و بافت از ویژگی

ها و اهمیت  نخوردگی و تمامیت ارزش مفهوم در کلیت اثر به معنی سنجش میزان دست

عالوه بر ). 271- 269: 1397،اد و همکارانفدائی نژ(نگر است  معنایی میراث با نگاهی کل

هاي میراث  این، یکپارچگی یک مفهوم کلیدي براي ارزیابی وضعیت حفاظت ارزش

دهی  حفظ یکپارچگی و انسجام اثر در ارتباط با آثار ملموس مانند سازمان. فرهنگی است

اي ه هاي عمومی و نیز ارزش بندي شهري و کیفیت فضایی مکان عناصر فضایی، شبکه

ورسوم و خاطرات جمعی در بیان ارزش مؤثر  ناملموس مانند دانش کاربري زمین، آداب

اهمیت حفاظت از ). Araoz, 2008: 35-37(است و اقدامات حفاظتی را میسر خواهد کرد 

اي از گذشتگان، بلکه به لحاظ  منظرهاي فرهنگی نه به جهت تالش براي حفظ نشانه

اند  شده ل گذشتگان با طبیعت در منظرهاي فرهنگی ثبتبازشناخت اموري است که در تعام

                                               
1. Integrity
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،فدائی نژاد و همکاران(کنند  و راه را براي پیشرفت جوامع به سمت توسعۀ پایدار هموار می

1397 :131.(  

  
  هاي پژوهش  جانمایی آثار شاخص شهر حریره و داده -2عکس 

  ).1399آرشیو ماندگار طرح فارس، (

  

هاي مختلف آن در  نونی شهر تاریخی حریره، بخشبراي توصیف بهتر وضعیت ک

غربی محوطۀ حریره، محدودة  -از ابتداي محور شرقی : اند شدهچهار محدوده توصیف

سطح همواري است که در ) بخش شمال شرق حریره(شمال جادة کرانه تا خط ساحل 

خت جادة و نیز سا 70هاي توسعه و عمران جزیره در دهۀ  نتیجۀ دخل و تصرفات برنامه

هاي مذکور تسطیح شده و به وضع کنونی درآمده است  سواري، تپه کرانه و پیست دوچرخه
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به سرپرستی سامان سورتیجی در همین بخش شمال شرقی  1384کاوش سال ). 3عکس (

طورکلی محدودة  به. شده است محوطه، جهت آشکارسازي آثار تاریخی فرهنگی انجام

کشی تسطیح شده اما تداوم و  هاي جاده ه دلیل فعالیتنزدیک به خط ساحلی شهر حریره ب

  .توجه است ضخامت انباشت آثار همچنان قابل

جنوبی  - بخش دوم محدودة مرکزي محوطۀ حریره است که از شرق به جادة شمالی 

جادة کرانه
1

، از شمال به خط ساحل، از جنوب به درخت سبز و از غرب باغ شیخ را در 

هاي مرجانی و مصالح  سنگ هاي مرتفع از جنس الشه کم تپهترا). 3عکس (گیرد  برمی

خردشدة حاصل از تخریب عناصر معماري را در اینجا شاهد هستیم که تا اندکی بعد از باغ 

به سرپرستی  1371هاي معماري کاوش شده در سال  مجموعه. یابد شیخ عبداهللا تداوم می

که اکنون مورد بازدید ) تی ساحلیخانۀ اعیانی، حمام و مجموعۀ صنع(سید محمود موسوي 

باید اشاره کرد انبارهاي ذخیرة ). 2عکس (گردشگران است در همین بخش قرار دارد 

خرما، کانال پیرامون محدودة بندرگاه و تنۀ درخت لور خشکیده که موضوع مورد مطالعۀ 

  .تحقیق حاضرند در همین محدودة مرکزي قرار دارند

عبداهللا تا خیابان دلفین است که در مقایسه با  بخش سوم، محدودة غرب باغ شیخ

. تر است صورت پراکنده و کوتاه هاي باستانی به تپه). 3عکس (بخش مرکزي هموارتر 

در حال . هاي تردد محلیِ ایجادشده، یکی از علل تخریب بیشتر آثار در این بخش است راه

تر  بر روي آثار کهنهاي خشکیده و متروك در این محدوده هستیم که  حاضر شاهد باغ

ها،  عالوه بر این). مانند آنچه که امروزه در باغ شیخ عبداهللا شاهد آن هستیم(اند  ایجادشده

هاي نخستین قرن حاضر هنوز  ردیابی است که شاید در دهه تر نیز قابل هاي قدیمی دیوار باغ

و دیگر آثار ) رانبا آب(هایی مشکوك به برکه  هاي پراکنده، رد سازه چاه. اند زنده بوده

بخش غربی حریره، محدودة بعد از باغ شیخ تا محلۀ سفین جدید . توجه است معماري قابل

هاي  در خط ساحلی این قسمت، انبوهی از قطعات سالم و شکستۀ صدف. شود را شامل می

                                               
این جاده، در . دهد یره، ساحل دامون را به محلۀ سفین جدید ارتباط میجادة ساحلی کرانه با عبور از میان شهر حر - 1

  .شده استشده و بسیاري از آثار تاریخی در مسیر آن، تخریب نیمۀ دهۀ هفتاد خورشیدي احداث
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مانده از حرفۀ صید مروارید را شاهد هستیم که دادة دیگر این پژوهش  مروارید ساز باقی

  .است

دوانی، نزدیک بلوار  بخش جنوب شرق و شرقی حریره از انتهاي پیست اسب   

وسازهاي  در این محدوده ساخت). 3عکس (شود  میرمهنا، تا جنوب جادة کرانه را شامل می

جدید آثار زیادي را زیر خود مدفون کرده است، اما آثار مهمی چون شاخه قنات جلدون 

  .اند مانده یره آب، در این قسمت باقیهاي ذخ و برکه) شاخۀ فرعی قنات حریره(

  

  
  )1399آرشیو ماندگار طرح فارس، (هاي توصیفی شهر حریره  محدوده -3عکس 

  

  هاي پژوهش معرفی داده

ها با  در این قسمت آثار مورد پژوهش در شهر حریره ابتدا توصیف و سپس ارتباط آن

. تحلیل قرار گرفته است ها مورد ارزیابی و دانش محلی و چرایی ضرورت حفاظت از آن

ها، بر جنبۀ هویت فرهنگی تأکید شده  در پایان هر بخش پس از توصیف و تحلیل یافته

دهد و در دو  هاي مختلف خود را نشان می باید اشاره کرد که هویت فرهنگی از راه. است

محدوده مرکزيمحدوده شمال شرقی

محدوده غربی

محدوده جنوب شرقی
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قالب میراث فرهنگی ملموس
1

و ناملموس) هاي پژوهش داده(
2

) دانش محلی(

  .)Rodwell, 2007: 185(ي است که حفاظت از هر دو مورد ضرورت داردبند طبقه قابل

  

  )چندول(داري خرما  انبار نگه-1

 400اي به وسعت تقریبی  هاي ساحل مرکزي شهر حریره محدوده بر روي صخره 

). 4عکس (توسط سید محمود موسوي مورد کاوش قرار گرفت  1371مترمربع در سال 

ه دلیل وجود اندود قیر در کف بعضی فضاها و وجود کاربري مجموعۀ کاوش شده ب

آنچه در . شده است معرفی» صنعتی و کارگاهی«انبارهاي ذخیرة محصوالت کشاورزي، 

این مطالعه از مجموعۀ صنعتی ساحلی موردتوجه قرار دارد، هشت فضاي معماري است که 

استانی ایران گزارش هاي ب کدام از محوطه تا زمان انجام کاوش، نمونۀ مشابه آن در هیچ

هایی است که در قسمت کف  این فضاها به عکس اتاق). 213: 1376موسوي، (نشده بود 

متر  سانتی 20شده و فاصلۀ تقریبی میان هر شیار  تعبیه) جوي و پشته(ها ردیف شیارهایی  آن

هاي مرجانی آهکی و نوعی ساروج  کف این فضاها با مالتی از ترکیب پودر سنگ. است

اي که در  این شیارها با شیب مالیم به سمت حوضچه). 6و  5عکس (ده شده است پوشان

  ).215: همان(شود  ها حفرشده، هدایت می اي از این اتاق گوشه

                                               
1. Tangible cultural heriage
2. Intangible cultural heritage
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دو نمونه اتاق نگهداري  -6و  5عکس ). 238: 1376موسوي، (پالن مجموعۀ ساحلی -4عکس 

آرشیو (عۀ ساحلی شهر تاریخی حریره در مجمو) جوي و پشته(با کف شیاردار ) چندول(خرما 

  ).دفتر میراث فرهنگی حریره

  

شناسی  هاي باستان موسوي براي فهم کارکرد این فضاهاي ناشناخته در منابع و گزارش

ایشان . یابد فارس ازجمله سیراف، هرمز، خارك و بحرین، نمونۀ مشابهی نمی حوزة خلیج

کاوش، از مرکز پرورش و صید مروارید زمان با عملیات  پس از حدس و گمان بسیار، هم

در جزیرة کیش نیز نظرخواهی کرده و کارشناسان این مرکز پس از بازدید از محل کاوش، 

دهند، اما موسوي با  هاي صید مروارید پیشنهاد می فضاهاي موردنظر را در ارتیاط با فعالیت

ین فرضیه را ها، ا توجه به عدم وجود بقایاي صدف از سطح شیارها و درون حوضچه



  1400بهار و تابستان ، 15شماره هاي بومی ایران، سال هفتم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   176

  

ها، از رِمی بوشارال نپذیرفته و سرانجام براي فهم کارکرد آن
1

شناس فرانسوي،  ، باستان

هاي  کند که مشابه این فضاهاي معماري را از کاوش بوشارال اذعان می. گیرد راهنمایی می

ها  دارد که این اتاق خود در کشور امارات متحدة عربی به دست آورده است و بیان می

).215:1376موسوي،(اند  جهت استحصال شیره خرما بوده صرفًا

هایی عالوه بر مجموعۀ ساحلی در کاوش خانۀ موسوم به  در شهر حریره چنین اتاق

هاي محدودة غربی مجموعۀ  و همچنین در محل کاوش) 219- 221: همان(» خانۀ اعیانی«

زیاد فضاهاي کاوش با توجه به تعداد . آمده است دست به) 1390راستی دوست،(ساحلی 

دار در این شهر تاریخی و عدم توضیح در رابطه با چرایی وجود چنین  شدة جوي و پشته

شناسی موجود از حریره، این نوع  هاي باستان ها در گزارش هایی و نحوة کارکرد آن اتاق

  .تر با تکیه بر دانش محلی قرار گرفت هاي شناخت بیش ساختار در اولویت

هاي عبوري گاه بومی، فروش خرما به کشتیطبق گفتۀ افراد آ
2

و دریانوردان، از منابع  

. هاي اخیر بوده است هاي دور تا دهه اصلی کسب درآمد بومیان جزیرة کیش از گذشته

هاي  هاي کیش و همچنین از سایر آبادي خرماي موردنیاز ساالنۀ هر خانوار از نخلستان

داري این  براي نگه). 2: 1399براهیمی،ا. ج(شده است  ویژه بصره تأمین می نزدیک به

گرفتند که در زبان محلی چندول خرماها انبارهاي مخصوصی را در نظر می
3

براي . نام دارد 

هاي خرما  ساختند تا زنبیل می) جوي و پشته(این منظور، مردم محلی کف انبارها را شیاردار 

اي از اتاق، در  وشههاي کف با شیب مالیمی به سمت گ جوي. را روي آن قرار دهند

شده  شد؛ در این گوشه، گودالی تعبیه کرده تا شیرة تراوش نزدیکی در ورودي، منتهی می

گیرد، به  از خرماهاي تازه که در اثر فشار زیاد وزنِ سبدهاي خرما و گرماي هوا جریان می

  ). 7عکس (سمت کوزة ذخیرة قرار گرفته در گودال، هدایت شود 

                                               
1. Rémy Boucharlat

هاي تجاري در راه غرب به شرق و بالعکس است که در مسیر خود براي  ، کشتیهاي عبوري منظور از کشتی - 2

؛ صفی نژاد، 2: 1399ابراهیمی،. ج(اند  استراحت و خریدوفروش آب و مواد غذایی در جزیرة کیش توقف داشته

1379 :63-60.(  

پور،  مختارپور و عبداله(ند گوی طور خالصه به آن چندول می است که به» چندول التمر«در اصل نام این انبارها  - 3

1388 :185.(  
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آمده، به ظرفی  دست شود و شیرة به طور متوالی تخلیه می ها به هظروف داخل این حفر 

بدین ترتیب هم شیرة . شده تا مانع نفوذ جانوران موذي به درون آن شود سرپوشیده منتقل

شده جلوگیري  مصرف و فروش بوده و هم از خراب شدن خرماهاي ذخیره خرما قابل

اندازة مصرف  یره، مردم خرما را بههاي جز امروزه و با خشک شدن نخلستان. شده است می

. محمدي و ا(ها کارایی ندارند  کنند بنابراین دیگر چندول می هفتگی یا ماهانه خریداري 

هاي محلۀ سفین و  باید ذکر کرد که تا چند دهه قبل، در خانه).8و  7: 1399ابراهیمی، 

پور،  ور و عبدالهمختارپ(ها از فضاهاي اصلی معماري بومی کیش بوده است  ماشه، چندول

اي از چندول در معماري متأخر جزیرة کیش در موزة  در حال حاضر نمونه). 186: 1388

  ).8و  7عکس (مورد بازدید گردشگران است » خانۀ بومیان کیش«شناسی  مردم

  
  ).نگارندگان(» خانۀ بومیان کیش«شناسی  اي از چندول در موزة مردم نمونه -8و  7عکس 

  

اي در هر زمان منابع ثروت آن است و پیوند این منابع با عوامل  ر منطقهاساس اقتصاد ه

بر ). 51- 52: 1397رضوان تبار و همکاران، (دهند  انسانی، اقتصاد هر ناحیه را عکس می

هاي آن، یکی از منابع  ویژه نخلستان اساس اشارات منابع تاریخی کشاورزي جزیرة کیش به

قرن هفتم هجري (عنوان نمونه یاقوت حموي  به). 1ول جد(اقتصادي این جزیره بوده است 

اي است در  جزیرة قیس جزیره«: گوید در کتاب خود در مورد کشاورزي کیش می) قمري
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ها و  منظر و زیبا و پر از بوستان وسط دریا، میان عمان و فارس و جایی خوش

در مورد نیز ) ق. هـ 740(القلوب  در نزهت). 156: 1347حموي، (» هاست نخلستان

غایت گرم  بر جزیرة کیش زرع و نخل است و هوایش به«: کشاورزي کیش آمده است

  ).163: 1389مستوفی، (» شود است و آبش از باران که در مصالح جمع می

ویژه در زمان پویایی شهر  با توجه به سابقۀ تاریخی کیش در تولید و فروش خرما، به 

این محصول در این شهر تاریخی دور از انتظار  حریره، وجود تأسیسات مرتبط با نگهداري

تعداد زیاد چندول ها در بخش ساحلی حریره نشان از دسترسی آسان براي فروش و . نیست

هاي عبوري است؛ بنابراین وجود فضاهایی با کاربري چندول،  صدور خرما به کشتی

: 1399محمدي، غریب و . ج(باشد  هاي وسیع در جزیره کیش می تأییدي بر وجود نخلستان

هاي جریان آب  هاي عمرانی، مسیل سالی، با اجراي طرح امروزه عالوه بر خشک). 8و  7

؛ این )10و  9عکس (یابد  ها جریان نمی شده و در نتیجه آب در باغ ناشی از بارندگی بسته

همچنین طبق اظهارات بومیان رشد . هاي جزیره شده است امر باعث از بین رفتن نخلستان

ۀ درختان کهور پاکستانی یا سمرروی بی
1

باعث جذب رطوبت خاك، شوري آن و خشک  

  ).8: 1399ابراهیمی، . غریب و ا. ج(شدن سایر درختان شده است 

  ).97: 1379صفی نژاد، (اقتصاد سنتی کیش از دیدگاه منابع تاریخی  -1جدول 

سال تألیف   نام و مؤلف کتاب  شماره

  ق. هـ

  زراعت

  نخل  باغ  سبزي  صیفی  غالت  232  ابن خردادبه مسالک و الممالک  1

  -  -  +  +  +  548  المشتاق ادریسی نزهه  2

  +  -  +  +  +  568-553  سفرنامۀ ربی بنیامین  3

  -  -  -  -  -  605  نامۀ نجیب بکران جهان  4

  +  -  -  -  -  627-619  تاریخ مستنصري ابن المجاور  5

  +  +  -  -  -  621  البلدان یاقوت معجم  6

  -  +  -  -  -  674  ینیآثارالبالد قزو  7

                                               
1. Prosopis Juliflora
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  -  -  -  -  -  697  تحریر تاریخ وصاف  8

  +  +  -  -  -  721  البلدان ابوالفدا تقویم  9

  -  +  -  -  -  727  الدین دمشقی الدهر شمس نخبه  10

  +  -  +  +  +  740  القلوب حمداهللا مستوفی نزهه  11

  -  +  -  -  -  756  بطوطه سفرنامۀ ابن  13

  5  5  3  3  3  -   منبع12  جمع

  

  
و ) باغ شیخ شهرحریره(خشک امروزي جزیرة کیش  هاي نیمه اي از نخلستان نمونه -10و  9عکس 

  ).نگارندگان(دریچۀ ورود آب باران به باغ 

  

توان اظهار داشت براي شناخت بهتر هر محوطه یا اثر تاریخی فرهنگی، مراجعه به  می 

عنوان کاوشگر  در این مورد، محمود موسوي به. ناپذیر است مردم محلی ضرورتی اجتناب

. کنند هاي بسیاري می هاي مشابه با این فضاهاي معماري بررسی محل، براي یافتن نمونه

شناسان خارجی نیز کمک  عالوه بر این از کارشناسان بخش شیالت و سپس باستان

. شود روشنی توضیح داده نمی وجود نحوة کارکرد فضاهاي چندول به گیرند اما بااین می

ها به محل کاوش،  ند با کسب اطالعات از بومیان خبره و یا با دعوت از آنتوانست ایشان می

هاي  همچنین در گزارش طرح. بهتر با ساختار و کارکرد انبارهاي ذخیرة خرما آشنا شوند
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اي گذرا در رابطه با کارکرد این فضاها و ارتباط  مطالعاتی پس از ایشان نیز صرفًا به اشاره

و  1385پور،  ؛ لک1384اسدپور، (هاي شهر بسنده شده است  انآن با صدور خرما و نخلست

شناسی  هاي باستان تکیه بر دانش مردم بومی در مطالعات و کاوش). 1390راستی دوست،

مستند نگاري سنت بومی جزیرة کیش پیرامون . تواند راهگشاي بسیاري از ابهامات باشد می

شود؛ بلکه حفاظت از این  آمده میتنها باعث شناخت فضاهاي بدست  انبارهاي خرما نه

  .دانش و سنت را در پی دارد

  

)مجموعۀ ساحلی(کانال پیرامون بندرگاه تاریخی  -2

خورشیدي از شهر حریره، در قسمت شمالی  50هاي هوایی مربوط به دهۀ  در عکس 

شهر، پیرامون محدودة معروف به بندرگاه تاریخی، ساختاري شبیه به یک کانال مشاهده 

هکتار را در  3اي به وسعت تقریبی  بر اساس این عکس، ساختار ذکرشده، محدوده. ودش می

نوعی بخش درونی خود  که ابتدا و انتهاي آن به دریا ختم شده و به طوري برگرفته است؛ به

در بازدید میدانی که از این بخش به عمل آمد، در ). 11عکس (را از شهر جدا کرده است 

در بخش جنوبی بر اثر احداث . مشاهده است دگی این ساختار قابلدهانۀ خلیج شرقی، پرش

سواري قدیمی، ردیابی این ساختار دشوار است اما در  جادة کرانه و مسیر دوچرخه

  ).12عکس (هایی از قسمت غربی آثاري از کانال هنوز روي زمین مشخص است  بخش
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). حریرهآرشیو دفتر میراث فرهنگی (50عکس هوایی از دهۀ پیرامون بندرگاه در کانال  -11عکس 

آثار پرشدگی کانال در قسمت . ج. پرشدگی دهانۀ شرقی. دهانۀ شرقی کانال ب. الف -12عکس 

  ).نگارندگان(دهانۀ مسدود شدة غربی کانال غربی بر اثر ساخت پل . د. جنوب شرقی
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هاي این  تپهدر مطالعات پیشین مجموعۀ ساحلی و اطراف آن، به یکپارچه بودن آثار و 

موسوي، (ناحیه اشاراتی شده، اما وجود ساختاري مشابه کانال پیرامونی گزارش نشده است 

ایرج افشار سیستانی در توصیف ). 1390؛ راستی دوست،1377؛ افشار سیستانی، 1376

نزدیک کرانه، آثار باستانی بزرگ بندرگاه شهر «: بندرگاه شهر حریره چنین آورده است

شود که با چندین راهرو، دهانه و پلکان سنگی به  ن صورت نخستین دیده میحریره به هما

صورت  امکان بازسازي این بندرگاه وجود دارد، زیرا لنگرگاه شهر حریره به. دریا راه دارد

» اند هاي خروجی و ورودي جداگانه، هنوز عکس نخستین خود را نگاه داشته پیشین با کانال

در مطالعات پیشین، ایشان تنها شخصی است که اشاره به . )58: 1377افشار سیستانی، (

هاي  هاي ورودي و خروجی جداگانه دارد اما مشخص نیست که منظور ایشان کانال کانال

  .مرتبط با مجموعۀ ساحلی است یا اینکه کانال موردتوجه در این پژوهش است

هاي  ان مصاحبهبا توجه به رویکرد پژوهش مبتنی بر استفاده از دانش محلی، از می

شده، فقط ابراهیم ابراهیمی از ساکنان و باغداران محلۀ سفین قدیم اشاره به وجود این  انجام

کانال داشت
1

درگذشته از دریا راهی به سمت «: کند ایشان به نقل از پدران خود بیان می. 

یده و که آب دریا به درون شهر واردشده، از میان حریره چرخ طوري شده، به حریره باز می

هایی در دو سوي این کانال وجود داشته و  ساختمان. شده است از قسمتی دیگر خارج می

ایشان در گذشته، آثار این کانال را » .توانستند با قایق خود وارد این قسمت شوند مردم می

روي زمین دیده و این قسمت را از نظر ساختاري مشابه مرصغ
2

دانسته؛ اما پدرانشان  می 

اند که این ساختار مرصغ نیست و کانالی بوده که آب دریا را به داخل شهر  شتهتأکید دا

  ).5: 1399ابراهیمی، . ا(داده است  جریان می

                                               
باید اشاره داشت که عبداهللا دریابر نیز در رابطه با وجود چنین کانالی در شهر حریره، که با جزر و مد دریا، آب در - 1

کارکرد و محل دقیق این  ؛ اما چون به)5: 1399دریابر، . ع(یافته، از آقاي دریابر بزرگ شنیده بودند  آن جریان می

محمد دریابر معروف به دریابر بزرگ، از آگاهان و . نظر شد هاي ایشان صرف ساختار اشراف نداشتند، از صحبت

؛ ایشان )1399دریابر، . ع(به رحمت ایزدي پیوست  1391سالگی در اسفندماه  73بزرگان محلۀ سفین است که در سن 

علی مختارپور راهنماي اصلی و  جزیرة کیش توسط جواد صفی نژاد و رجب شده در شناسی انجام در مطالعات مردم

  .اند مرجع بوده

2. Morsaq



  

  

  

  

183   |، عباسی و همکاران  .. .اهمیت بهره مندي از دانش محلی در راستاي

اي، به خاطر اختالف ارتفاع سطح زمین با دریا،  در سواحل صخره«الزم به توضیح است 

دن قایق به خشکی نیز عالوه بر این کشان. پذیر نیست آسانی امکان دسترسی مستقیم به دریا به

اي را  ها، قسمتی از ساحل صخره گونه موارد، در گذرگاه در این. باشد پذیر نمی امکان

شود از این قسمت بین دریا و  که زمین با شیب مالیمی به دریا منتهی می تراشند، چنان می

کشند؛  میاندازند و یا اینکه از آب بیرون  کنند، قایق خود را به آب می وآمد می خشکی رفت

تعداد کمی از مرصغ هاي جزیرة کیش کامًال طبیعی و . گویند به این بریدگی مرصغ می

  ).207: 1388پور،  مختارپور و عبداله(» ها ساختۀ دست انسان هستند بسیاري از آن

ها را نباید  در این نمونه باید بیان داشت که افراد حکم یک منبع را دارند و دانش آن  

با نظر به آنچه ذکر شد ). 24: 1391آنتویلر،(سطحی و عادي فروکاست به یک اطالعات 

توان این ساختار را در ارتباط با بندرگاه تاریخی شهر حریره دانست و در اقدامات  می

هاي مدیریتی شهر حریره موردتوجه ویژه  ریزي شناختی و برنامه حفاظتی، مطالعات باستان

، تنها یک نفر از وجود چنین ساختاري مطلع بود که شونده از میان افراد پرسش. قرار داد

با توجه به . کند شوندگان را روشن می همین موضوع الزام انتخاب طیف گسترده از پرسش

یابد؛ این  تعداد اندك افراد آگاه، ثبت و مستند نگاري دانش محلی دوچندان ضرورت می

  .شود فرهنگی را منجر می اقدام شناخت آثار تاریخی و به دنبال خود حفاظت از میراث

  

  )فلگَه(1هاي مروارید ساز انباشت صدف -3

هاي مروارید ساز در امتداد  در طی مطالعات میدانی شهر حریره انبوهی از بقایاي صدف

اي به طول  هاي صدف در محدوده توده). 13عکس (ساحل غربی این محوطه مشاهده شد 

بندرگاه شروع و تا نزدیکی محلۀ سفین متري غرب محدودة  100یک کیلومتر از فاصلۀ 

هایی از این  در اثر زیرسازي جهت ساخت جادة کرانه، بخش). 3عکس (جدید ادامه دارد 

 30اند و بیشتر در خط مرزي ساحل با ضخامت حدود  ها از بین رفته و یا پوشانده شده صدف

ر اثر عبور و مرور مانده در ساحل حریره د این مقدار باقی. مشاهده است متر قابل سانتی

                                               
1. Pinctada Fucata
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در مطالعاتی که تاکنون . شده استبازدیدکنندگان و تردد خودروهایشان، پراکنده و خرد

هاي محمود موسوي به انباشت  شده است تنها در گزارش کاوش پیرامون شهر حریره انجام

انواع صدف، در خلیج شرقی مجموعۀ ساحلی اشاره گذرایی شده است؛ که آن را نشانی از 

  .)213: 1376موسوي، (اند  هاي صیادي جزیرة کیش از قدیم تا امروز دانسته تفعالی

عنوان ابزاري در  با توجه به تاریخ صید مروارید در جزیره، استفاده از دانش محلی به 

توان از سطح توصیف فراتر رفت و به توضیح چرایی  نظر گرفته شد که بر اساس آن می

احل غربی پرداخت؛ بدین ترتیب تشریح شیوة صید، ها در س انباشت این مقدار از صدف

مراحل استخراج و خریدوفروش مروارید و بیان نحوة تعامل با دریا، توسط دریانوردان و 

  .صیادان باتجربۀ بومی، ماهیت این انباشت را مشخص کرد

  

  
  ).نگارندگان(هاي صدف در ساحل غربی شهر حریره  فلگه -13عکس 

  

هاي حاصل از صید مروارید در خط  نباشت بقایاي صدفبومیان جزیره به محل ا

ها به این صورت است که صیادان، صید  گیري فلگه عکس. گویند می» فلگه«ساحل 

کارگاه استخراج (مروارید روز خود را در محدودة نزدیک به خط ساحل در یک محل 

تخراج گوشت و پس از اس. کردند اي مختص خود انبار می ، اما در گوشه)هاي مروارید دانه
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هم ریخته و در همان ساحل نگه  ها را روي ها، پوست صدف هاي مروارید درون آن دانه

براي شکافتن صدف و بیرون آوردن مروارید درون آن، از ابزار کارد مانندي . داشتند می

به نام مفلگه
1

مختص یک نفر بوده است ) فلگه(هر انباشت ). 14عکس (کردند  استفاده می 

مرور زمان  شده و به هاي صید جدید به آن اضافه می پایان فصِل صید، هرروز صدفکه تا 

  .گرفت هایی از صدف عکس می تپه

شود،  ویژه در فصل زمستان که صید مروارید انجام نمی هر خانواده در طول سال و به   

تۀ صدف، مانده در پوس ها، با هدف یافتن مرواریدهاي باقی شروع به وارسی دوبارة این فلگه

ها، مرواریدهاي  در طی ماه) عمومًا هفت مرحله(مرور، در چند مرحله  به. کرده است می

ها  ها یا فلگه این صدف. شد ها، استخراج می مانده با استفاده از الک و غربال کردن توده باقی

. شدند براي جلوگیري از آلوده کردن دریا و کاربردهاي محتمل بعدي به آب ریخته نمی

هاي دور اطالعاتی نداشته اما به این مطلب اشاره کردند  ها درگذشته ان از کاربرد فلگهصیاد

ها را از بومیان  هاي تولید سرامیک از بندرلنگه، این صدف هاي پیش، کارخانه که در دهه

  ).3: 1399ابراهیمی، . جوانمردي، دریابر و ج(کردند  می به قیمت بسیار ناچیز خریداري 

هاي خط ساحلی جزیرة کیش، در اظهارات مردم  جه در خصوص فلگهتو نکتۀ جالب 

صیدالگَحه و : شده است محلی این است که روش سنتی صید مروارید به دو طریق انجام می

آمده در صید الگحه که صید روزانه  دست هاي به صدف). 3: 1399دریابر، . ع(صیدالعود 

آورده و سپس استخراج مروارید انجام  صیادان از مناطق نزدیک به جزیره است به ساحل

در مناطق ) عمومًا چهار ماه و ده روز(در روش صیدالعود به مدت چند ماه . شده است می

  . پرداختند فارس به صید مروارید می مرکزي و جنوبی خلیج

ها به دریا  شده و پوستۀ صدف در این روش استخراج مروارید درون کشتی انجام می

هاي جزیرة کیش در نتیجۀ صیادي در مناطق نزدیک  ت؛ بنابراین فلگهشده اس می ریخته

هاي مروارید ساز  دیگر اینکه، صیادان براي افزایش صدف). صیدالگحه(جزیره بوده است 

شده را در  اي از یک درخت تازه بریده شدند، تنه در زمانی که با کمبود صدف مواجه می

                                               
1. Meflege
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محل رشد صدف
1

کرد که  این تنۀ درخت بستري را مهیا میانداختند؛  در عمق دریا می 

صدف روي آن جاي گرفته و رشد کند
2

گرفته که در  هاي تازه عکس ترتیب صدف این به. 

اندازة بسیار کوچک
3

شدند و در نتیجه مردم بومی با  مرور در کف دریا پخش می هستند به 

غریب، . ج(ردند ک هاي مروارید ساز را کنترل می تکیه بر دانش و تجربۀ خود تراکم صدف

  .)3: 1399ابراهیمی، . ابراهیمی و ا. ج

  
ایشان در . ابراهیم ابراهیمی از اهالی سفین قدیم که اطالعات زیادي از شهر حریره داشتند -14عکس 

دستی و گردآوري لوازم  صیادي و باغداري باتجربه بوده و در محل باغشان به ساخت انواع صنایع

                                               
نقاطی از دریا که تعداد زیاد صدف مروارید در  her:؛)652: 1387مختارپور، (صیدگاه مروارید ): heyr(هیر  - 1

  ).225: 1396حاجیانی، (شود  کف آن پیدا می

  ).648: 1387مختارپور، (آید  در اعتقاد صیادان که صدف مروارید از آن به عمل می:مایه العمره - 2

  ؛ )643: 1387مختارپور، (که هنوز بسیار کوچک است  وقتی) صدف مروارید ساز(محار  ):amre(عمرِه - 3

amre :225: 1396حاجیانی، (اندازه دانۀ برنج  صدف مروارید کوچک به.(  
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پشت یا شاخ  دماغ گیر از جنس الك الك(یا آفطام جهت غوص  1فطام. الف. قدیمی مشغول هستند

وزنۀ سنگی براي . ج) هاي مروارید ساز آوري صدف سبد مخصوص غوص براي جمع(2دیین. ب) آهو

کارد مخصوص شکافتن صدف (مفلگه . بستن به پاي غواص جهت رسیدن سریع غواص به کف دریا د

  .)نگارندگان(، )جهت استخراج مروارید

  

هاي صدف  ازآنجاکه شهرت کیش به مروارید و غواصان ماهر آن بوده، وجود توده

چنانچه، . در ساحل حریره نشان از تداوم حرفۀ صید مروارید از قدیم تا به امروز دارد

زمان با اوج رونق حریره، دربارة مروارید  کاشانی در عرایس الجواهر در قرن هشتم، هم

و بحرین خیزد و لؤلؤ آن را قطري ] کیش[لؤ از دریاي قیس بهترین لؤ«: کیش آورده است

حسب قیمت اردو و سواحل  به«همچنین آورده است که » خوانند منسوب به قطرة باران

دانه مروارید به  کیش و بحرین و محروسۀ تبریز حماهاهللا تعالی مع دیار المسلمین قیمت یک

عیب به اَدات  طراوت تنگ سوراخ بی وزن یک مثقال مدحرِج عیونِ نجِم خوشابِ سفید با

» بایع و رغبت مشتري و حسب صنف اَدنی از یک هزار تا اعالي آن چهار هزار دینار باشد

  ). 119و  85: 1355کاشانی، (

هاي مناسب جهت غوص و صید مروارید  صیادان سنتی مروارید با اشراف بر مکان  

ایط حاکم بر دریا و نیز مطابق با وهوایی، شر و با آگاهی از وضعیت آب 3) مغاص(

کردند و به دادوستد آن  هاي محلی و دریایی اقدام به صید مروارید می شماري گاه

دانیم که بعد از ورود مروارید مصنوعی  می). 73: 1393جودکی و هدایتی (پرداختند  می

ل تا اواسط هرحا ؛ اما به)16: 1392معظمی، (ژاپنی، از اهمیت صید سنتی مروارید کاسته شد 

پور،  مختارپور و عبداله(شده است  طورجدي در کیش انجام می دهۀ پنجاه، صید مروارید به

رویۀ آن و کاهش محسوس  فارس به دنبال صید بی صید مروارید خلیج). 99: 1388

                                               
1. Fetam / Aftam
2. Dey yin   ) ،637: 1387مختارپور( ; Diyin )226: 1396حاجیانی، (

3 -Moghas:؛ جایی که مخزن و محل تجمع )651: 1387مختارپور، (کنند جایی از دریا که در آن غوص می

  ).226: 1396حاجیانی،(کنند  صدف مروارید است و غواصان در آنجا غوص می
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در . هاي مروارید ساز در بستر دریا از حدود سی سال پیش ممنوع شده است صدف

هاي ساحل  اي به متأخر بودن صدف ی محلۀ سفین قدیم اشارهمصاحبه با افراد آگاه بوم

حریره نشد؛ همچنین با درنظرگرفتن اینکه صیادان در بندرگاه اصلی محلۀ خود، صید 

؛ مختارپور و 3: 1399ابراهیمی . جوانمردي، دریابر و ا(اند  کرده روزشان را تخلیه می

هاي ساحل حریره مربوط به  صدف، این احتمال وجود دارد که )103: 1388پور،  عبداله

گذاري دقیق  براي تاریخ. هاي جزیرة کیش باشد تري نسبت به سایر فلگه دوران کهن

  .تواند راهگشا باشد یابی می هاي سال هاي موردنظر انجام آزمایش فلگه

پیوستۀ شهري است که حفظ یکپارچگی  هم محوطۀ باستانی حریره یک مجموعۀ به 

هاي صدف در  وجود فلگه. ویت فرهنگی این شهر الزامی استآن در راستاي شناخت ه

سواحل جزیرة کیش نشان از دانش غنی محلی در ارتباط با دریا و صید مروارید، از 

کارگیري آن در این جزیره  هاست به هاي دور تا امروز است؛ دانشی که دهه گذشته

یره نباید از حفاظت هاي مطالعاتی و حفاظتی شهر تاریخی حر در طرح. شده است متوقف

ها غافل بود؛ چراکه اگر در عصر فعلی اقتصاد مبتنی بر نفت را شاهرگ اقتصادي  فلگه

ترین  ها قبل از کشف آن، صید مروارید و بازرگانی آن از مهم فارس بدانیم، قرن خلیج

در اولین اقدام ). 6: 1387مستوفی، (فارس بوده است  هاي اقتصادي در خلیج فعالیت

هاي ساحل شهر حریره، ضروري است از آسیب دیدن و پراکنده شدن  از فلگهحفاظتی 

توان با  در ادامه می. ها در اثر تردد گردشگران و خودروهایشان جلوگیري شود بیشتر آن

مستند نگاري، ثبت و معرفی شیوة سنتی صید صدف، مراحل استخراج و خریدوفروش 

مروارید
1

  .یش را رونق بخشید، گردشگري میراث فرهنگی در جزیرة ک

فارس، استفاده از  هاي مروارید ساز خلیج عالوه بر این با توجه به کاهش تراکم صدف

ها مؤثر واقع شود؛  تواند در زمینۀ کنترل رشد صدف دانش محلی بومیان جزیره کیش می

                                               
پرداختن به ). 231: 1396حاجیانی،(گویند )tovvash(الالن خریدار و فروشندة مروارید را طُواش بازرگانان و د- 1

  .این حرفه را طواشی نامند
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. هاي نفتی و کمبود بارش نباید غافل شد اگرچه از عوامل محیط زیستی ازجمله آلودگی

نخوردگی  عنوان معیار تمامیت و دست هاي اجرایی یونسکو به ی در دستورالعملیکپارچگ

ها،  شود و در ارتباط با شهرهاي تاریخی این انتظار وجود دارد که ارتباط تعریف می

شوند، حفظ  عنوان ویژگی بارز شهرهاي تاریخی شمرده می عملکردها و خصوصیاتی که به

هاي شهر  داري فلگه از این دیدگاه حفظ و نگه). 1397:149،فدائی نژاد و همکاران(شوند 

عنوان بخشی از هویت فرهنگی شهري بندري که حرفۀ غوص و صید مروارید، تا  حریره به

هاي متأخر نبض اقتصادي آن بوده، با هدف معرفی یکی از اجزاي بافت این شهر  دهه

  .تاریخی ضرورت دارد

  

  تنۀ درخت لور خشکیده -4

خت لورشدة در تنۀ خشک
1

 53,970123درجۀ شمالی و  26,566468با مختصات  

متري از  280در مرکز شهر حریره و در فاصله حدود 2درجۀ شرقی در باغ شیخ عبداهللا

این اثر در بررسی میدانی به دلیل ابعاد بزرگ و احتمال ). 15عکس (ساحل قرار دارد 

فت تا براي شناخت بهتر آن عنوان یک اثر شاخص موردتوجه قرار گر سال بودنش، به کهن

به این منظور از دانش مردم محلی جزیرة کیش در رابطه با . مطالعات تکمیلی صورت گیرد

  .ها نقش مهمی داشته است، بهره گرفته شد درخت لور که در اقتصاد و معیشت آن

                                               
1. Ficus Benghalensis

این باغ در میان مردم محلی به نام مالک آن، ابراهیم حسینی معروف است اما در نقشه عرصه و حریم محوطۀ - 2

  .شده است شناسی پیشین با نام باغ شیخ عبداهللا معرفی هاي باستان ارشو گز 1376حریره مصوب 
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  ).نگارندگان(تنۀ درخت لور خشکیده در باغ شیخ  -15عکس 

  

بوده و » رول«می جزیرة کیش است که نام محلی آن درخت لور ازجمله درختان بو

ترین هیزم  چوب درخت لور مناسب. شهرت دارد» انجیر معابد«در برخی منابع فارسی به 

هایش خار ندارد  کند و شاخه سوزد، دود کمی می براي اجاق است؛ زیرا خوب می

نزد بومیان بسیار این درخت به دلیل کاربردهاي متعدد آن، ). 132-133: 1387مختارپور، (

شده  شده و خریدوفروش می شخص شناخته» ملک«عنوان  که به طوري ارزشمند است به

تنها باعث رشد بهتر آن بلکه مانع از خشک شدن  هاي درخت لور نه بریدن شاخه. است

هاي درخت لور براي تیر سقف خانه، ساخت کَپر و  درخت خواهد شد؛ بنابراین از شاخه

گذاري برخی از درختان لور به  توجه، نام نکتۀ جالب. شده است استفاده میبرپایی گهواره 

عنوان ستون نگهدارندة گهوارة  اي از درخت لور به ترتیب که شاخه این نام اشخاص است؛ به

زده و ریشه دوانیده و  مرور زمان در اثر آبدهی جوانه شده، این شاخه به نوزادان بریده

ابراهیمی و . ج(شده است  یل به درختی به اسم همان نوزاد میصورت پایۀ گهواره تبد بدین

  ).9: 1399ابراهیمی، . ا
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در ارتباط با تنۀ لور خشکیدة موجود در باغ شیخ عبداهللا، مردم محلی اطالعات بسیار 

این لور بزرگ در زمان حیات خود، . ارزشمندي از دیگر کاربردهاي آن اختیار قرار دادند

دهی مکان دقیق  آدرس. یابی براي صیادان و غواصان بوده است ر مکاناي د عنوان نشانه به

به شیوة سنتی صید باید دقیق بوده تا صیاد به خطا  صید مروارید یا محل رشد صدف با توجه 

سال به  هاي شمالی جزیرة کیش، این درخت کهن طبق گفتۀ صیادان در محدودة آب. نرود

دهی  عنوان نشانۀ راهنما در آدرس یت بوده؛ بنابراین بهرؤ جا قابل دلیل ارتفاع زیاد، از همه

یابی  درگذشته براي مکان. شده است هاي مروارید از آن استفاده می ویژه یافتن صیدگاه به

دریابر (هاي ثابت مثل لور باغ شیخ کاربرد داشته است  هاي نزدیک، استفاده از نشانه در آب

  ).10: 1399و برادران ابراهیمی، 

شود، بلکه مردم  هاي ذاتی خود سنجش نمی واسطۀ ارزش رهنگی تنها بهمیراث ف

هدف اصلی . دهند هایی را به آن نسبت می عنوان وارثان این میراث، ارزش محلی به

هایی  مدیریت ارزش مبنا، نگهداري صرف میراث فرهنگی نیست؛ بلکه حفاظت از ارزش

کننده اهداف این رویکرد  تکمیلشود،  ها نسبت داده می که توسط وارثان آثار به آن

ترین  عنوان یکی از قدیمی این تنۀ لور به. )Mason, and Avrami, 2002: 26(.است

ویژه صید مروارید در نیمۀ شمالی  هاي لور در جزیره، جزئی از تاریخ صیادي به درخت

به یابی و حفاظت از آن با توجه  توان گفت که اهمیت سن جزیرة کیش است؛ بنابراین می

. پیشینه و اهمیت درخت لور در این منطقه و ارتباط آن با فرهنگ بومی، ضرورت دارد

ها تجربه و تعامل با طبیعت پیرامون  ازآنجاکه دانش محلی بومیان جزیره حاصل قرن

توان درختان لور جزیرة کیش را که در معرض خشک شدن  است، با استفاده از آن می

بوم جزیره کمک کرد؛  از دانش محلی به حفظ زیست مندي هستند احیا کرد و با بهره

هاي شهر تاریخی  عنوان یک جاذبۀ گردشگري در کنار سایر ارزش تواند به چنین می هم

  .حریره موردتوجه قرار گیرد
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  گیري بحث و نتیجه

هاي میدانی و سپس  این پژوهش درگام اول با شناسایی آثار فرهنگی در طول بررسی

هاي  حلی بومیان جزیرة کیش، سعی در بازشناسی طیف متنوعی از ارزشاستفاده از دانش م

توان گفت که  با نظر به آنچه در پژوهش حاضر ذکر شد، می. ذاتی شهر حریره داشته است

میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در شناخت بهتر شهر تاریخی حریره دو جزء 

طۀ تاریخی، نمونۀ تداوم یک سنت وجود انبارهاي ذخیرة خرما در این محو.ناپذیرند جدایی

محلی در طول تاریخ است؛ اگرچه وجود نمونۀ مشابهی از این ساختار معماري تا دهۀ هفتاد 

هاي شهر  زمان با کاوش هاي باستانی ایران گزارش نشده بود اما هم خورشیدي در محوطه

ه که حریره، فضاي چندول یکی از اجزاء اصلی منازل ساکنان بومی جزیرة کیش بود

  . شود اي در آن زمان مورد غفلت واقع می شناسایی چنین فرهنگ زنده

تنها باعث شناخت  مستندنگاري سنت بومی جزیرة کیش پیرامون انبارهاي خرما نه

کانال .شود؛ بلکه حفاظت از این دانش و سنت را در پی دارد فضاهاي بدست آمده می

ریره، در مطالعات اخیر این محوطه پیرامون محدودة معروف به بندرگاه تاریخی شهر ح

بر اساس اطالعات مردم محلی احتماالً آب دریا درون این کانال جریان داشته . شناسایی شد

توان این ساختار را در ارتباط با بندرگاه تاریخی شهر حریره دانست و در  است، بنابراین می

با توجه به پرشدگی . رار دادشناختی موردتوجه ویژه ق هاي حفاظتی و مطالعات باستان برنامه

کانال و تعداد اندك افراد آگاه بومی از وجود چنین اثري، مستند نگاري دانش محلی 

  .یابد دوچندان ضرورت می

هاي مروارید ساز در خط ساحلی شهر حریره گواهی بر سابقۀ تاریخی  بقایاي صدف

سئولین میراث آنچه که عدم حفاظت م. فارس است این جزیره در صید مروارید خلیج

واقع فقدان درك صحیح از چگونگی و چرایی  فرهنگی از این بقایا را موجب شده، به

کسب شناخت در این موضوع، با واکاوي دانش محلی . انباشت صدف در این نواحی است

فارس، استفاده از دانش  هاي مروارید ساز خلیج با توجه به کاهش تراکم صدف. میسر شد

ها مؤثر واقع شود؛ اگرچه  تواند در زمینۀ کنترل رشد صدف کیش میمحلی بومیان جزیرة 

  .هاي نفتی و کمبود بارش نباید غافل شد از عوامل محیط زیستی ازجمله آلودگی
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حفاظت از تنۀ خشکیدة درخت لور باغ شیخ نیز با توجه به ارزش فرهنگی این تنۀ 

رابطه با این درخت در . یابد خشکیده و ارزش مطالعات اکولوژیکی آن اهمیت می

این تنۀ . سازد یابی در صیادي را روشن می اطالعات بومیان است که روش محلی مکان

هاي شهر حریره که مفاهیم ارزشمند ناملموس را نیز در  عنوان یکی از ارزش خشک لور به

عنوان یک جاذبۀ گردشگري  تواند به خود دارد و در حافظۀ جمعی بومیان ماندگار است می

ها تجربه و  چنین، ازآنجاکه دانش محلی بومیان جزیره حاصل قرن هم. وجه قرار گیردموردت

توان درختان لور جزیرة کیش را که در  تعامل با طبیعت پیرامون است، با استفاده از آن می

  .بوم جزیره کمک کرد معرض خشک شدن هستند احیاء کرد و به حفظ زیست

زش تاریخی فرهنگی باید مبتنی بر درکی هاي داراي ار رو که مدیریت مکان ازآن

نگر  مبنا از طریق دید کل صحیح از اهمیت و معناي فرهنگی آن مکان باشد؛ رویکرد ارزش

هاي میراثی، در اغلب موارد پاسخی مناسب براي  هاي مختلف ارزش و توجه به جنبه

همچنین باید  .جانبۀ میراث فرهنگی و در نتیجه حفاظت از آن ارائه خواهد کرد شناخت همه

ویژه شهرهاي  جانبه از یک محوطۀ باستانی به توجه داشت که دستیابی به شناخت همه

هاي  تاریخی نیازمند بررسی و مطالعۀ منظرهاي فرهنگی است که در نتیجۀ تنیده شدن جنبه

در این پژوهش از . آید ملموس و ناملموس تعامل انسان با طبیعت در گذر زمان پدید می

شناسی توجه به دانش محلی بومیان  هاي باستان اخت بهتر شهر حریره در بررسیهاي شن راه

هاي مهم مدیریت  جزیره پیرامون این محوطۀ تاریخی بوده است که همین موضوع از جنبه

  .شود ارزش مبنا در حفاظت نیز محسوب می

ها و  هاي سنتی معیشت آن مردمان بومی ساکن جزیرة کیش در اقلیت هستند و شیوه

روز در حال تغییر و فراموشی است؛ بنابراین مستند نگاري  هاي مرتبط به آن، روزبه مهارت

کارگیري  به. یابد هاي نهفته در فرهنگ مردم محلی دوچندان اهمیت می و پاسداشت ارزش

هاي مدیریتی و حفاظتی محوطۀ تاریخی حریره، ثبت  ریزي رویکرد ارزش مبنا در برنامه

دم محلی در یک مجموعه کتاب و نشر و توزیع آن، دعوت از خاطرات و اطالعات مر

متخصصین علوم مختلف براي شناخت جامع هر اثر و حفاظت از آثار فرهنگی و طبیعی این 
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توانند در  محوطه، از مواردي است که در راستاي مطالعات این محوطۀ تاریخی می

  .اولویت قرار گیرند
  

  سپاسگزاري

ازمان منطقۀ آزاد کیش، آقاي ماهان مدون مدیر از لطف و همراهی مسئولین س

دستی و  جویی مدیر میراث فرهنگی، صنایع اهللا زرین توسعه گردشگري و آقاي فضل

گردشگري سپاسگزاریم؛ دغدغه و توجه ایشان نسبت به پاسداشت میراث فرهنگی جزیرة 

ر هاي آقاي سجاد قربانی، کارشناس پایگاه شه قدردان محبت. کیش ستودنی است

تاریخی حریره، بابت در اختیار گذاردن منابع و اطالعات محوطۀ حریره و همراهی 

همچنین از آقاي اشکان پوریان و خانم مینو . دریغ ایشان در مطالعات میدانی هستیم بی

هاي ارزشمندي ارائه  سلیمی که زحمت خواندن این نسخه را پذیرفتند و راهنمایی

  .نمودند، کمال تشکر را داریم
  
شوندگان اصلی محلۀ سفین که اطالعات آنها در این پژوهش مرجع و  پرسش -2دول ج

  :کننده بوده است کمک

  محل سکونت  شغل  سن  نام و نام خانوادگی

  )بومی(جزیرة کیش   صیاد قدیمی و باغدار  سال61  ابراهیم ابراهیمی

  )بومی(جزیرة کیش   صیاد  سال 62  جاسم ابراهیمی

  )بومی(جزیرة کیش   ادصی  سال 39  رضا جوانمردي

  )بومی(جزیرة کیش   بان جزیرة کیشدار و محیط مغازه  سال 50  عبداهللا دریابر

  )بومی(جزیرة کیش   صیاد و دریانورد قدیمی  سال 92  جمعه غریب

  )بومی(جزیرة کیش   صیاد  سال 57  عبداهللا غریب

  )کیشوند(کیش جزیرة   شناسی خانۀ بومیان کیش راهنماي موزة مردم  سال 25  مهسا محمدي

  )بومی(جزیرة کیش   دار و صیاد مغازه  سال 34  خالد دریابر

مسئول پذیرش و راهنماي موزة بادگیر محلۀ   سال 35  زینب رضایی

  سفین

  )کیشوند(جزیرة کیش 

  )بومی(جزیرة کیش   شناسی خانۀ بومیان کیش مدیر موزة مردم  سال 41  عبدالباسط نازنینی

شناسی  نما و مسئول سرو قهوه در موزة مردمراه  سال 27  زاده هارون حاجی

  خانۀ بومیان کیش

  )بومی(جزیرة کیش 
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