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روستای الفت در جزیرۀ قشم بر صخره ای از مرجان ها استوار شده که نخستین دلیل پیدایش روستا بوده است. شیب صخره در لبۀ ساحل 
عمقی را ایجاد کرده که به طور طبیعی اسکلۀ مناسبی برای پهلوگیری لنج های بزرگتر است. این ویژگی برای انتخاب مکان روستایی که 
اقتصاد آن برپایۀ دریاست، کفایت می کند. صخرۀ مرجانی زمین زیادی برای کشاورزی در اختیار ساکنان نمی گذارد. آنها نیز در انطباق 
حداکثری با طبیعت، از مزیت عمق آب در ساحل و امکان پهلوگیری لنج های بزرگتر، بهره می برند. بدین ترتیب الفت بندر مهم بازرگانی و 

ماهیگیری قشم می شود و مردمانش از کسب وکار پررونقی بهره می برند. 
صخرۀ مرجانی نه تنها زمین کشاورزی در دسترس ندارد، بلکه حتی عرصه ای مسطح برای خانه سازی نیز در اختیار نمی گذارد. از این رو 
خانه های الفت کوچک، و بافت روستا متراکم است. مالکان اما، سرخوش از ثروت ناشی از عمق آب در پای صخرۀ مرجانی، معماری فاخری 
برپا کرده اند؛ به طوری که معماری الفت با بادگیرها و حیاط های مرکزی و مدیریت گردش هوا و جریان باد در اتاق ها و حیاط، نماد جزیرۀ 
قشم و همپای معماری بوشهر و صنعا، یادآور خلیج فارس و دریای عمان است. این برتری نیز به برکت آن صخرۀ مرجانی به دست آمده 
است. جنس سنگ مرجان با حفره های درون خود، ضمن مقاومت در برابر آب، همچون اسفنجی عمل می کند که البالی سلول های خود 
انبارهای ریزی برای ذخیرۀ آب دارد. این خاصیت عالوه بر وجود حفره های احتمالی زیرسطحی، بسان منبعی بی کران برای ذخیرۀ آب عمل 
می کند. چنانچه میان صخرۀ مرجانی با آب های شور دریا عاملی به عنوان حائل عمل کند که مانع از نشت آب شور به عمق صخره گردد و 
شاید اساساً جنس سنگ مرجانی این خاصیت را داشته باشد که نشت آب نداشته باشد و آنگاه می توان از ظرفیت حفره های درون سنگ 
برای ذخیرۀ آب شیرین استفاده کرد. به نظر می رسد این همان کاری است که چاه های تلو در میانۀ صخرۀ مرجانی و بر لبۀ باالیی بافت 

متراکم و یکپارچۀ روستا که بسان حدی غیرقابل خدشه و دست اندازی توسط فرهنگ دیرپای ساکنان حفاظت شده، صورت گرفته باشد.
یک سوم باالیی صخرۀ مرجانی، منطقۀ آبخیر الفت است. باران های موسمی که بر صخره می ریزند، در میانۀ صخره درون گودال هایی که 
آبخوان روستا هستند و مصنوعاً حفر شده اند به دام می افتند و همان جا از طریق بی شمار چاه های کوتاه و بلند به درون صخرۀ مرجانی 
نفوذ می کنند و همان جا ذخیره می شوند. قدری از آن نیز پس از صاف شدن در حوضچه های آب انبار به داخل مخزن آن می ریزند تا برای 
استفادۀ زودرس در دسترس باشند. در گام اول چاه ها آب گیرهای روستا هستند، اما در ماه های گرم سال نقش عوض می کنند. آنها این بار 
از آنها آب برمی دارند و تدریجاً ذخایر حفره های ریز مرجان ها را به مظهر چاه هدایت  چاه های آبِده هستند که اهالی با سطل و طناب 

می کنند.
نقش دوگانۀ آب گیری و آب دهی چاه های تلو آنها را در کنار صخرۀ مرجان که عامل به وجود آورندۀ الفت بوده، به مهمترین نمود منظر 
روستا بدل کرده است. می توان گفت که تشخص روستای الفت وابسته به مرجان و تلو است. هر آنچه پس از آن از عکس ها و روایت های 
معماری روستا و هنر مردمان آن ظاهر می شود، به تبعات این دو سنگ بنای حیات و بقای روستاست. اگر آب شیرین کن ها بگذارند و این 

نظام را برهم نزنند.


