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کاوش در دژ پرتغالی ها، قشم

احسان (اسماعیل) یغمایى

باستان شناس

پارچه  یک  است  ویرانه  هاي دژي  قشم،  شهرستان  خاوري  شمال  منتهی الیه بخش  تقریباً در 

دریاساالران  توسط  میالدي  شانزدهم  سده ي  سال  هاي  نخستین   در  که  ساروج  و  سنگ  از 

پرتغالی ساخته شده است. در این سده است که دماغۀ امید نیک توسط واسکو دوگاما کشف 

و راه دریایی مدیترانه به هندوستان یا راه ادویه شناخته شد. دریانوردان اسپانیایی و پرتغالی 

که در آن هنگام بهترین ناوگان را در دست داشتند و خود دریانوردانی بسیار ورزیده بودند، به 

زیرکی دریافتند که کلید دستیابی به هندوستان ثروتمند و غارت این نیم قارة ناشناختۀ زرخیز، 

تنگۀ هرمز است و چنانچه دهانۀ خلیج فارس را در اختیار داشته باشند، بر آب  هاي مدیترانه تا 

اقیانوس هند چیرگی خواهند داشت.

     دژ پرتغالی ها در هرمز به سال 1507 میالدي توسط آلفونسو آلبوکرك بنیان گذاري شد و 

ساخت آن نزدیک سی سال به درازا انجامید. این دژ براي استقرار دریاساالران پرتغالی، سربازان 

دریایی و نگهداري و مراقبت کشتی  هاي بازرگانی یا نظامی پرتغالی  برپا شده است که با نگرش 
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به اهمیت سوق الجیشی بسیار زیاد جزیرة هرمز، بر دیگر دژهاي خلیج فارس مرکزیت و برتري 

داشته است. دژهاي دیگري چون دژ قشم، دژ الرك، دژ بندر کنگ، و ده ها دژ نظامی پرتغالی  

در خلیج فارس (و به ویژه دهانۀ آن) به گونۀ دژهاي پشتیبانی و انبار مهمات بوده است.

     شناسایی دهانۀ خلیج فارس و جزایر ارزشمند آن و در نهایت برپایی دژ استوار هرمز برابر 

است با آغاز سلطنت شاه اسماعیل صفوي در ایران (913 هـ ق= 1507 میالدي). 

     ماندگاري پرتغالی ها در خلیج فارس بیش از یک سده به درازا انجامید و این نبود مگر درگیري 

شاهان صفوي با ترکان عثمانی، حتى شاه اسماعیل براي بیرون راندن ترکان عثمانی ناچار به 

بستن پیمانی با پرتغالی ها شد که این پیمان نامه دستاویزي شد بر دیرپایی آنان. شاه تهماسب 

نیز گرفتار ازبک ها و عثمانی ها بود و همچنان غافل از حضور پرتغالی ها در خلیج فارس. ماندن 

پرتغالی ها به درازا انجامید تا زمان شاه عباس و دوستی و اتحاد او با انگلیسی ها و بیرون راندن 

پرتغالی ها از خلیج فارس در 1031 هـ ق برابر 1622 میالدي و جایگزینی انگلیسی ها به جاي 

آنان. این موفقیت انگیزة تغییر نام بندر گمبرون به بندر عباس یا بندر عباسی شد. گمبرون یک 

واژة پرتغالی به معنی خرچنگ است. در تسخیر تاسیسات نظامی ـ دریایی پرتغالی ها، بیشترین 

مقاومت در دژ هرمز بود؛ چه این دژ چندان استوار برپا شده بود که حتى ارتش عثمانی هم در 

1550 میالدي پس از یک ماه محاصره نتوانست آن را تسخیر کند. اما سرانجام سربازان صفوي 

با یاري انگلیسی ها به سختی بر این دژ، چیره شدند و آن را در هم شکستند.

     در دست اندازي پرتغالی ها به دهانۀ خلیج فارس و جزایر آن، جزیرة قشم به سبب نزدیکی اش 

به هرمز و ارزش  هاي نظامی در درجۀ دوم اهمیت جاي داشت. در نوشتاري کوتاه، قشم جزیره اي 

است که بیشترین ساختار آن سنگ  هاي گچی، آهکی و نمکی است. بلندترین رشته کوه آن 

باسعیدو با قلۀ کیش کوه است که 350 متر بلندا دارد؛ یک پارچه از نمک است و «نمکدان» 

گفته می شود.

     قشم نزدیک 115 کیلومتر درازا و بین 35 تا 11 کیلومتر پهنا دارد. نزدیک دهانه ي هرمز 

است و از آن جا که در سوي خاورین خلیج فارس هیچ رود شیرینی به دریاي پارس نمی ریزد، 

آب آن شور است. چه، در سوي باخترین که رودهاي اروند، دز، کرخه، کارون و دالکی به خلیج 

فارس می ریزد ، از شوري دریا کاسته شده است. قشم، نمک، خاك سرخ و سرب را دارا است، 

اما ارزشمندترین کانی آن «نفت» است که اکتشاف و استخراج آن چند سالی است آغاز شده 

است. ایرانیان پیش از اسالم قشم را ابرکافان، برخت و بنوکاوان می نامیدند، اندیشمندان ایران 

کاوش در دژ پرتغالی ها، قشم ❖ 623
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دورنمایى از دژ

نقشۀ دژ



و ضبط  ثبت  الفت  نام  به  را  جزیره  آن  بزرگواران،  و دیگر  استخري  جیهانی،  اسالمی چون 

فرموده اند. چند گاه نیز «کشم» و امروزه قشم گفته می شود اما اعراب به سبب درازاي زیاد، آن 

را جزیرة الطویلة خوانده اند و آخر این که قشم بزرگترین جزیرة غیرمستقل دنیا است و تقریباً 

سه برابر بحرین.

     نبشته آمد که دژ قشم تقریباً در منتهی الیه شمال خاوري جزیره است. چنین می نماید که 

شالودة دژ کنونى به دست پرتغالی ها و با کار گرفتن کارگران ایرانی برپا شده است. آیا پیش از 

این بنیان، پی یا بنیاد دژ دیگري از روزگاري دیگر (شاید ساسانیان) در این جا بوده است؟ این 

به درستی روشن نیست و تنها کاوش  هاي باستان شناختی پی گیر می تواند به آن پاسخ دهد. آن 

چه که امروز در پیش روي است نشانگر دژي است راست گوشۀ ناقص از سنگ  هاي دریایی و 

ساروج بر کرانۀ دریا. مهمترین کاربردهاي این دژ دو چیز بوده است:

   1. انبار براي مهمات جنگی؛

      2. منبع ذخیرۀ آب شیرین براي سربازان و کشتی هاي پرتغالی. 

     در چهارگوشۀ آن چهار برج استوانه اي ویران دیده می شود و چنین است دیوارهاي بیرونی و 

اتاق ها و انبارهاي درونی، همه ویرانه، بر هم ریخته و از خاك و سنگ و آوار پر شده است. در 

زمان آبادانی از میان چهار برج، دوتاي آنها کامًال رو به دریا بوده است و سومی با زاویه اي به 

دریا نگاه می کرده است.  برج چهارم رو به جزیره و شهر قشم بوده و تنها راه بیرون رفت از دژ به 

شمار می آمده است؛ چرا که سه باروي دیگر کور بوده اند و راهی به بیرون نداشته اند. همۀ رویۀ 

بیرونی دژ بیش از 2600 مترمربع نیست که با نگرش به ستبراي بیش از یک متر و نیم دیوارها 

و باروها، می توان گمان برد که رویۀ درونی آن به دشواري به 2400 مترمربع می رسد. نماي 

بیرونی و درونی برج ها و باروها از سنگ  هاي کم و بیش یک اندازة مستطیل شکل آهکی است، 

اما درون باروها از سنگ الشۀ آهکی ـ نمکی پر شده است. مالط بین سنگ ها، ساروجی است 

سخت چون ساروج بناهاي ساسانی که بی گمان رازیگران (معماران) دژ قشم با آگاهی تمام از 

ترکیب و دیرپایی این مالط، آن را به کار گرفته اند. 

     بیشتر درازاي این راست گوشۀ ناقص، باروي شمال باختري است با درازاي بیش از 18 متر. 

سه دیوار دیگر دژ هم درازاي کمتري دارند و هم از یورش هاي چندباره اي که به این دژ شده 

است آسیب بیشتري دیده اند؛ چون جز ایرانیان که با یاري ناوگان دریایی انگلیس بخش  هاي 

بسیاري از دژ قشم را در هم شکستند، جنگ و گریزها و رخدادهاي تاریخی دیگري بر این دژ 
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گذشته است . پیش از ایرانیان، هلندي ها در سال 1645 به بهانۀ عدم پایبندي دولت ایران به 

قرارداد بازرگانی فیمابین، دژ قشم را محاصره، ویران و سرانجام فتح کردند ولی ماندگاري آنان 

به سبب گرما و رطوبت بیش از حد هوا، بیش از یک ماه به درازا نکشید و با تلفات بسیار سنگین 

از دژ ویران شدة قشم بیرون آمدند. همچنین در بین سال  هاي 1718 تا 1720 حاکم عمان، قشم 

را تصرف کرد و دژ آنجا را در اختیار گرفت که اینان نیز مغلوب نیروي دریایی انگلیس شدند 

و چنین است تسخیر دژ قشم توسط طوایف عرب جواسم که این نیز در سال 1763 با نیروي 

کریم خان زند پایان یافت.

     این دست اندازي ها، ویرانگري  ها و دوباره سازي ها، امروز در همه جاي دژ ویران قشم، به ویژه 

در برج و باروها به روشنی دیده می شود. در برج ها چون برج شمالی، برج باختري و برج جنوبی 

و همچنین باروهاي بین آنها نشانه  هاي تخریب و بازسازي، گسترش یا تغییر با استحکام بخشی 

بیشتر به چشم می آید. شکسته سفالینه  هاي به دست آمده از کاوش نیز خود گواهی است بر این 

ویرانی ها، تصرف ها و دوباره سازي ها.

     تنها ورودي دژ در زیر برج جنوبی است و بیشترین بازمانده هاي ساختمانی بر فراز همین 

برج. از این روي، هرچند برج جنوبی روي به دریا ندارد اما از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است. 

در کنار در ورودي، در درون دژ اتاقکی است به گونۀ اتاق نگهبانی یا بازرسی، با دیوارها و سقفی 

گهواره اي، یکپارچه از سنگ  هاي آهکی که هر گونه رفت و آمد را پیش چشم داشته است. در ِ 

دژ ، چوبی بوده است و از درون با سه کلون چوبی بسته می شده است. بر فراز اتاق، سوراخ گرد 

و بزرگی است. به احتمال بسیار این سوراخ یک راه ایذایی است و از درون اتاق باالي برج بر سر 

مهاجمان گلوله  هاي سنگ یا قیر مذاب یا آب جوش می ریخته اند؛ چه، جاي مدافعان بر تاقچه اي 

مشرف به این سوراخ در کاوش به دست آمده است.

     بر جاي کلون  هاي دژ هنوز نشان سوختگی و حتى چوب  هاي سوخته دیده می شود. گمان 

می رود که ایرانیان براي تسخیر دژ قشم، ناگزیر به آتش زدن در آن شده اند. چسبیده به دیوار 

شمال باختري درون برج، بازمانده ي یک شیب (رامپ) بر جاي است که بخش هایی از آن در 

کاوش به دست آمد. این شیب براي باال بردن توپ  هاي سنگین بر فراز برج و باروها و رفت و 

آمد سربازان بوده است.

     ستبراي باروهاي چهار سوي برج، نزدیک دو متر است که در بام دیوارها به شکل راهرو 

ساخته شده و در هر چند گام، جاي تیرکش هایی چند، براي سربازان ایستاده، سربازان به زانو 
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برج و باروهاي دژ  فراز  نشسته، توپچی ها و خادمان به چشم می خورد. در مجموع آن چه بر 

قشم است، نشانی است از نگهبانی جنگ و پایداري و تسلط و چیرگی بر تنگۀ خلیج فارس؛ 

دور دژ  تا  افزوده می شود. دور  (استراتژیک) آن  نبرد آیینی  اهمیت  بر  روز به روز  تنگه اي که 

خندقی بوده است که امروز پر شده و نشانی از آن بر جاي نیست. تقریباً در میانۀ حیاط دژ، گود 

دست ساخته اي است که انبار آب شیرین باران بوده است . حیاط قلعه از چهار سو شیب مالیمی 

به سوى این آبگیر داشته به گونه اي که آب باران در آن گرد آمده و ذخیره مى شده است. آبگیر، 

سقفی گهواره اي و کوژ داشته که امروز تمامی سقف آن فرو افتاده است و تنها جاي این آبگیر 

به درازاي 13، پهناي 4 و عمق 2/5 متر بر جاي است. شاید این مخزن آب، نه تنها آب سربازان 

را در هنگام محاصره تامین می کرده است، بل براي خنکی و گرفتن گرماي لوله  هاي توپ نیز 

بوده است.

     در نخستین فصل کاوش دژ قشم، به جز بقایاي معماري فراز هر چهار برج، بخش هایی 

به دخمه اي (احتماًال زندان) نیز برخورد  انبار  از محوطۀ درونی دژ نیز کاوش شد که جز یک 

کردیم. یافته  هاي باستان شناختی در نخستین فصل کاوش دژ قشم، جز سفالینه هایی از دوران 

صفوي، چینی  هاي وارداتی از چین، فلوس  هاي رایج صفویه، بیشتر گلوله  هاي سنگی یا فلزي 

یا گلوله  هاي چهارپاره است که تقریباً در همۀ بخش  هاي کاوش شده چه درون و چه بیرون دژ 

به دست آمده است.

باروى بین دو برج خاورى و جنوبى

سراسر این بارو نیز کاوش شد. در این سوى به ویژه در نزدیکى تنها دِر ورودى دژ تا بلندایى بیش 

از دو متر پوشیده از آوار و زباله و آشغال بود. پس از برداشتن همۀ زباله ها، سنگ ها، شکسته 

مالت ها، کاسه ها و ... سراسر این دیوار تا نشانه هاى معمارى از دورة سوم یا آخرین دورة سکونت 

پرتغالى ها کاوش شد که دربرگیرندة چندین اتاق با ساختارى بسیار ضعیف و معمارى ناچیزى 

است.

     آثار به دست آمده، نقشه بردارى و عکس بردارى شدند و بر این هستیم در سومین فصل 

کاوش با تکمیل آگاهى هاى خود به تخریب آنها تا دستیابى به نخستین دورة معمارى برسیم. 

در اتاق چسبیده به ورودى نه تنها به گلوله هاى آهنى زنگ زده برخورد کردیم، بلکه به بیش تر 

تنها در ورودى دژ  این چوب ها، از  یافتیم. بى گمان  – سوخته و سالمت- دست  حجم چوب 
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است که در آخرین هجوم آتش گرفته، شکسته و در این بخش برجاى مانده است. تکه هایى 

برج شمالى  این بخش و همچنین چوب هاى به دست آمده از  از چوب هاى به دست آمده از 

به مهندسان وزارت نفت که براى بازدید آمده بودند، سپرده شد. پژوهش هاى انجام شده روى 

این تکه ها در آزمایشگاه وزارت نفت و همچنین آزمایشگاه دانشکدة کشاورزى شیراز، شناخت 

گونه اى مستحکم از درخت «ارس» است. ارس در روسیه، هندوستان، ایران و حتى جزیرة قشم 

پا مى گرفته است، اما امروزه در قشم جاى خود را به چوب کهور سپرده است.

     در این فصل همچنین به برکه یا انبار بزرگ آب میان حیاط دژ نیز پرداخته شد. هدف از 

کاوشى خاك، سنگ و الى و لجِن این برکه، دستیابى به شیوة آب رسانى به کشتى ها، نگهدارى 

آب و ژرفاى این برکه بود. تقریباً در درازاى بیش از یک ماه و نیم تمامى سنگ هاى ریخته 

از سقِف آن، خاك، ماسه، آشغال و زباله و الى و لجن آن بیرون آورده شد که هم اکنون نیز 

کارگران خاك هاى درون آن را به محوطۀ پشت قلعه مى برند.

     این برگۀ راست گوشه که تقریباً در میان حیاط دژ است، 12/50 متر درازا، 3/30 متر پهنا و 

نزدیک 4/80 متر ژرفا دارد. تمامى دیوارهاى چهارسوى و کف آن پوشیده از ساروج محلى است 

که اکنون تیره رنگ مى نمایند. تاق آن چون بدنه ها از سنگ و گهواره اى شکل بوده است. در 

درازاى هر بر آن، چهار کانال یا چهار جوِى کوچک، آب باران را که روى سقف اتاق ها مى ریخته، 

از این کانال ها به درون هدایت مى کرده است.

     برخالف اندیشۀ ما که پیش از کاوش داشتیم، هیچ یک از چاه هاى درون و بیرون دژ که 

نزدیک شش حلقه است، به این برکه راه ندارند. برداشتِن آب آن نگرش به یافته هاى به دست 

یا  بزرگ سفالین  خمره هاى  برکه در  است. آب  بوده  و طناب  چاه  حلقه، چرخ  وسیلۀ  به  آمده 

چلیک هاى چوبى ریخته و تا کشتى ها برده مى شده است.

     فصل دوم بار دیگر همۀ سفالینه ها پژوهش شدند. اینک به درستى مى دانیم که در این جا 

دست کم با پنج گونه سفالینه روبه رو هستیم.

جزیره. خاِك  خاکِى  مواد  از  ساختارى  با  قشم،  بسیار ساخت  به گماِن  بومى؛  1. سفالینه هاى 

آن با چرخ دستى زمینى که سفالگر مى نشسته، شکل گرفته است که بیش ترین را شکل 

مى بخشید و درصد باالیى از سفالینه ها را در برمى گیرند کورة آنها با خرم (برگ، تنه) گرم و 

دماى الزم را به وجود مى آورده است. شاید، به گمانى نه چندان قوى، یکى از دالیِل کاهِش 

انواِع درخت خرما در گذشته نسبت به امروز، همین کوره هاى پخت سفال بوده است.
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2. سفالینه هاى کوبه اى- ابریق ها و کوزه ها؛ در کاوش قشم چندین کوبه به دست آمده است. 

آیا در مواردى چند، مثًال براى حمل گوگرد، در خود دژ به ساخت و پرداخِت ظروف سفالین 

کوبه اى دست یازیده اند؟ هنوز به درستى نمى دانیم. شبیه و برابر سفالینه هاى کوبه اى در 

میناب حتى تا امروز هم ساخته مى شود.

از میناب، بندر خمیر شاید بندرعباس (؟) و به هر گونه، حوزه اى که  3. سفالینه هاى وارداتى 

مى توان آن را حوزة بندرعباس نامید، اما درست تر آنکه بگوییم سفالینه هاى حوزة میناب. 

بیشتر این سفالینه ها ظریف ساخت و به رنگ بژ هستند و با سوزن، شانه یا ابزارى این گونه 

بر رویۀ بیرونى آنها نقش اندازى شده است که نقش آنها همه هندسى است.

4. سفالینه هاى وارداتى از حوزة جنوب خاورى خلیج فارس با کمترین تعدد ساخت و پرداخت و 

حتى شکلى متفاوت و دیگرگون از گروه هاى یادشده است.

     تمامى این گروه سفالینه ها را از دورة صفویه مى شمارند، اما سفالینه هایى نیز از دورة زندیه، 

قاجاریه و حتى اوایل پهلوى نیز به دست آمده است که در گروه هاى یادشده جاى نمى گیرند.  

همچنین در پژوهش انواع چینى به نتایج زیر دست یافته ایم:

1. چینى هاى ساخت چین که صادراتى بوده اند.

2. چینى هاى ساخت چین که سفارشى بوده اند.
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     هرچند تمیز و تفکیک و جداسازى این دو گروه سخت دشوار مى نماید، اما در مواردى چند 

توانسته ایم با نگرشى به ویژگى هاى منحصربه فرد یگانۀ چینى هاى غیر سفارشى چون خلوص، 

کائلین، نقش اندازى، ظرافت و ... آنها را تا حدودى جداسازیم. جز این دو باید به نمونه هایى چند 

از سالدون نیز اشارت کرد.

     بیشتر درصد شکسته شیشه هاى به دست آمده از کاوش غیر ایرانى است. این شیشه ها از 

اروپا به ویژه هلند یا ایتالیا / ونیز هستند. نمونۀ شیشه هاى ایرانى در کارگاه هاى شیشه سازى 

شیراز یا اصفهان را به سبب ساختار بد، حباب هاى هوا و دماى ناقص به درستى از شیشه هاى 

اروپایى مى توان بازشناخت.

     جز مختصرى که از شیشه یاد شد، به النگوهاى شیشه اى نیز اشاره اى کوتاه مى شود. هنوز 

به درستى براى گروه روشن نیست که چرا در یک دژى نظامى-دریایى که یافته هایى گلوله هاى 

پرتابى سنگى یا فلزى است یا لوله هاى توپ، به این تعداد فراوان از شکسته النگوهاى شیشه اى 

برخورد کرده ایم؟!

     در نخستین فصل بر این گمان داشتیم که این شکسته النگوها از زنان بومى جزیره است 

که به گونۀ شکسته در بین زباله ها و آشغال ها ریخته اند، اما در فصل دوم با به دست آمدن آنها 

سفالینه هاى یافت شده
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در الیه هاى زیرین و دوره هاى استقرار پرتغالى ها در دژ، کم و بیش بر این باور مى اندیشیم که 

این شکسته النگوها از آن سربازان هندِى مزدورِى مستقر در دژ بوده است. «غار خربس» را از 

دریچه اى دیگر و چشم اندازى با این دیدگاه ببینیم. آیا غار خربس یک معبد بودایى یا معبدى 

چون معبد هندوها در بندرعباس است؟

     هرچند در سه گزارش به معاونت محترم پژوهشِى سازمان میراث فرهنگى کشور از این 

دیدگاه به آن پرداخته شد، اما متأسفانه تا محوطۀ «رم چاه» باستانى به دقت پژوهش و بررسى 

کاوش  در  خربس  غار  یقین  به  پذیرفت.  احتیاط  با  را  بودیسم  معبد  این  همچنان  باید  نشود، 

زمستان 1381 دژ قشم و سال هاى پس از آن خطوط پررنگ تر، روشن تر و درست ترى از امروز 

خواهد داشت.

     در این فصل همچنین به جداسازى دوره هاى ساختارى دژ قشم پرداخته شد. اینک به درستى 

روشن است که دست کم سه دورة تغییر و تحول ساختارى، تنها در دورة صفویه – از پى افکنى 

پرتغالى ها تا پایان حکومت صفویان- این دژ را شامل مى شود. 

     دیگرگونى هاى ساختارى، تعبیرات کاربردى و کالبدى دژ قشم پس از پایاِن کار صفویان –

هرچند نه چندان چشم گیر- اما به هرگونه شایان نگرش است. به ویژه تحوالت ساختارى آن در 
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دورة قاجاریه به عنوان حاکم نشین و مرکز حکومت قشم و جزایر تابع آن، همیشه مورد نگرش 

گروه بوده و هرگز آن را از نظر نیانداخته است.

     دژ تاریخى قشم تنها در مقطعى که بیش از یک سده است، ناظر حضور پرتغالى ها در جزیره 

است، اما پس از ترك آنها از ایران، ایرانیان، حکام بومى، اعراب و حکومت هاى دست نشاندة آن 

را در اختیار داشته اند که شناسایِى این ادوار، بخشى مهمى از مرمِت دژ را در برمى گیرد.

     در این فصل همچنین براى استحکام بخشِى برج شمالى که شکستگى و ترك آن خطر 

ریزش و انهدام آن را در بردارد، پرداخته شد.

دومین فصل کاوش در قلعۀ پرتغالى ها در جزیرة قشم به مدت یک صد و چهل روز در دو نوبت 

که بر پایۀ سامان بخشى، پاك سازى و کاوش استوار و هدفمندى شده بود، به پایان رسید. در 

نخستین فصل بیش ترین کندوکاو در محوطۀ بیرونى دژ انجام گرفت که در پایان، گروه توانست 

تقریباً به تمام خطوط اصلى و پر رنگ آن دست یابد، اما در فصل دوم بیشتر، کاوش درون دژ 

پیش روى قرار داشت.

     در این راستا، نخست به پاك سازى و سامان بخشى پرداخته شد، سپس همۀ سنگ هاى درون 

حیاط که از دهه هاى گذشته، هنگام دیوارکشى در سه جاى انبار شده بود، در محوطۀ بیرون دژ 

به گونۀ یک دیوار ستبر جاسازى شدند. این سنگ ها بخش گسترده اى از رویۀ حیاط را اشغال 

کرده بودند که در روند کاوش دست و پاگیر مى نمودند.

     در دیدى یکپارچه، از چهار باروى درون قلعه، سه دیوار و بخش هایى از بدنۀ برج آنها تا 60 

درصد کاوش شدند و تنها یک برج و باروى آن چون گذشته بر جاى ماند.

باروى دو برج شمالى و باخترى

کندوکاو از بلندترین بخش برج باخترى که پوشیده از خاك هاى آوار، سنگ هاى درشت و ریز، 

ماسه و ... بود تا روى کف اتاقى که آن را اتاق 10 نامیدیم ادامه یافت. این بار و تکیه به شیب 

«رامپ» دارد، این گونه که با آوردن توپ هاى سنگین براى بردن آنها بر فراز برج و باروها، این 

شیب را در کنار و چسبیده به باروى این سوى ساخته اند. تمامى رویۀ این شیب و بخش هایى از 

زیر آن کاوش و نتایج کافى از آن به دست آمد.

     چسبیده به این شیب و تقریباً در میانۀ این بارو، نشانه هاى برجاى از یک زیربناى بسیار 

مستحکم و استوار به دست آمد. هنوز به درستى و یقین کاربرد این پى سازى چنین منسجم و 
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محکمى براى ما روشن نیست. در یکى از نقشه هاى قدیمى دژ قشم که در مجلۀ قشم به چاپ 

رسیده است، در این سوى برج مکعب مستطیل شکل یکپارچه از سنگى است که مى توان آن 

را برج دیده بانى یا فانوس دریایى به شمار آورد. آیا این زیربنا که امروز ما از این نقطه تنها به 

نشانه هاى ناچیزى از آن دست یافتیم، پى و بنیان این برج است؟ این را نمى دانیم، اما سنگ هاى 

درشتى که با مالت ساروج محلى به یکدیگر چسبیده و یکپارچه شده اند، نشانگر یک بناى بلند 

با زیرسازى بسیار محکم و متینى است.

     چسبیده به این بازماندة سنگى، نشان اتاقى است نه چندان استوار و خوش ساخت. چهار 

دیوار آن رویه اى گچى دارد و آستانه اى به سوى حیاط، کف آن از خاك کوبیده است و از درون 

آن جز سفالینه هایى چند، چندین گلولۀ سنگى نیز به دست آمد. این اتاقى که شمارة یک نامیده 

این باور درست هستیم که در زیر آن به  شده از دورة سوم ساخت وساز در دژ قشم است. بر 

ساخت وسازهاى قدیمى تر یعنى دوره هاى دوم و نخستین که بیشتر هدف کاوش است، دست 

خواهیم یافت. از این روى با نقشه بردارى کامل و عکس بردارى بر این هستیم که در فصل آینده، 

پس از فیلم بردارى و تکمیل آگاهى ها به بخش هاى زیرین آن دست یابیم.

     دو سوى راست و چپ برج شمالى نیز کاوش شدند. این بخش از فراز تا کف حیاط پوشیده 

از آوار سنگ و خاك، ماسه و حتى زباله بود. پس از برداشت همۀ آنها در پایان به دو اتاق در دو 

سوى، دست یافتیم. اتاق سوى چپ که چسبیده به اتاِق یک است، به گونۀ یک انبار ساخته شده 

است. اتاقى است راست گوشه با سه دیوارة کوتاه جداگانه و جداکننده در هر یک از سه بخش به 

بیش از صد گلولۀ سنگى دست یافتیم و از این روى بر این باور هستیم که یکى از انبار گلوله ها 

همین اتاق است.

     در سوى راست پس از پایان کندوکاو نیز به اتاقى مستطیل شکل با دیوارهاى گچى دست 

یافتیم. دیوارة چسبیده به باروى برج این اتاق چندین تاقچه دارد که کندوکاو نشدند. همچنین 

تکه هایى از گچ برى با نقش 7 و 8 و یک لولۀ توِپ زنگ زده و به تکه هایى چند از چوب هاى 

سوخته دست یافتیم. حجم خاکستر در کندوکاو این بخش نیز قابل اشاره است.

باروى بین دو برج خاورى و شمالى

تقریباً کاوش در سراسر این بارو پایان یافته است. چسبیده به برج خاورى و دو سوى آن هم 

چون برج شمالى پوشیده از خاك آوار، سنگ و ماسه و مالت هاى ریخته بود که برداشته شدند.
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     در دیوار چسبیده به برج خاورى یک اتاِق کوچک با کِف گچى و یک هواکش به گونۀ کانال 

به دست آمد. نخست گمان بردیم که کِف گچى این اتاق روى پى است، اما پس از کاوش پى 

بردیم در زیر آن سردابى است. این سرداب پوشیده از خاك هاى ریخته شده بود. به این معنى 

که در دوره اى (شاید دورة دوم) آن را پر کرده اند. از درون خاك هاى این اتاق، قطعات شکستۀ 

بسیار نفیس چینى هاى ساخت اروپا (به احتمال زیاد هلند یا ایتالیا (ونیز)) به دست آمد. تا نزدیک 

2/5 متر عمق این سرداب کاوش و خاك هاى آن بیرون آورده شد، اما از آنجا که خطر ریزش، 

برِج خاورى را تهدید مى کرد و کار تقریباً درون آن غیرممکن مى نمود، فعًال کاوش را رها کرده 

و نیمه کاره گذاشتیم. به یقین پس از استحکاِم بخشى از برِج خاورى این نیز تا کف کندوکاو 

خواهد شد.

     در کنار این اتاق که آن را اتاق هاى 13 فراز و 13 زیر نامیدیم، آب انبارى است کوچک که 

کاوش شد که پشت آن اتاقکى است با سه پله و دیوارهایى سوخته که تکه هاى بسیار گوگرد از 

این بخش به دست آمد. بى گمان این اتاقک، انبار مهمات یا یکى از انبارهاى مهمات بوده که در 

هنگام جنگ به آتش کشیده شده است. خاکستر بسیارى از آن به دست آمد و نشان سوختگى 

آن جاى بر جاى بر رویۀ دیوارهاى آن دیده مى شود. کف آن نیز سوخته و تیره رنگ است. این 

مجموعه چسبیده به اتاقى است با تاق رومى که از دیرباز دو لولۀ توپ در آن نگهدارى مى شده 

است. این اتاق نیز پاك سازى شد.

     در نتیجه گیرى نخستین بر این باور هستیم که برِج خاورى هستۀ اصلى و نخستین دژ قشم 

است. این هسته به گونۀ یک فانوس دریایى، اتاقى در زیر و انبار آبى کوچکى بوده است که با 

گذشِت زمان، سه برج و بارو به آنها افزوده و شکل یک دژ را گرفته است. برِج خاورى بر خالف 

سه برج دیگر در راستاى دقیق با آن نیست و به گونه اى ساخته شده که اگر سه برج دیگر به 

ویژه برج شمالى نباشد – مى توان تسلط کامل بر دهانۀ خلیج فارس یا جزیرة هرمز – جزیرة 

الرك و بندرعباس داشت. 
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