
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  هاي سنتی مقنیان  گاه سکونت: بوکن
  )هاي اردکان نمونه بوکن(

  *نادر پیري اردکانی
  7/9/1397 :تاریخ پذیرش  5/3/1397: فتتاریخ دریا

  
  چکیده

ــوکن  ــران ب ــاري ای ــددي دارد در معم ــاي متع ــیط  .  کاربرده ــا و مح جغرافی
در اسـتان کـویري یـزد نیـز بـا         . کننـده شـکل سـاختاري بـوکن اسـت           تعیین

. شـوند  یمـ هـا بـه چنـد دسـته تقـسیم         توجه به موقعیـت جغرافیـایی، بـوکن       
ــوکن  ــوع ب ــن ن ــدام از ای ــاس  هرک ــر اس ــا ب ــاربردي آن در دل ه ــاختار ک  س

هــاي چوپـانی بــا توجـه بــه مـوقتی بــودن و     بـوکن . شــوند یمـ زمـین تعبیــه  
ــفقــط نگهــداري از دام ســاختار خــاص خــود را دار  ــه . دن ــان ب شــاید چوپ

مدت چند ماه از آن بهـره نبـرد و بعـد بـا توجـه بـه نبـود علوفـه در دشـت                 
دمت آن هــاي انــسانی کــه شــاید قــ بــوکن .بــه مکــان دیگــر مهــاجرت کنــد

 ي فـصلی حفـر   هـا   رودخانـه  هیحاشـ پیش از تاریخ هـم برسـد معمـوالً در             به
 محـل اسـتقرار بـشر بـوده از     کـه  ایـن ها بـا توجـه بـه       این نوع بوکن  . اند  شده

  . ساختار معماري بهتري برخوردار هستند
                                                

 N.piri91@yahoo.com     . حاشیه کویر اردکان یزدویژه قنات در هاي آبی به سازهو ها   پدیدهبومی پژوهشگر *

-  بروزن سوزن(بوکَن( 



 
 
 
 
 
 
 

  1396پاییز و زمستان ، 8شماره بومی ایران، سال چهارم، هاي  دو فصلنامه دانش     164  

  

ــه ســبب   ــه ب ــن مقال ــندر ای ــه ای ــوکنک ــا ب ــاي   رویکــرد م ــه ــا یمقن  ه
ـ         باشد یم اگرچـه  . شـده اسـت      ن حـوزه پرداختـه     بـه بررسـی بیـشتري در ای

ــه تــوان یمــ را هــا یمقنــهــاي  از نظــر کالبــدي و کــارکردي بــوکن ي از ا گون
واسـطه مـوقتی بـودن سـکونت      هاي سکونتی محـسوب نمـود ولـی بـه         بوکن

ي معمـاري خـاص خـود       هـا  یژگـ یودر این فضاها یک سـري اقتـضائات و          
فتـه نمانـد برخـی از    ناگ .شـود  یمـ را دارند که در ایـن مقالـه بـدان پرداختـه        

 آن خیلـی بلنـد نیـست      کـوره یی کـه طـول      هـا   قنـات ي روستایی یـا     ها  قنات
ــد و همــواره   ــوکن دائمــی دارن ــب ــشکارکنی هــا یمقن ــراي اســتفاده و پی از  ب

ـ هـاي   هـاي چوپـانی و بـوکن    بـوکن . بردنـد  یمـ بهـره  آنها   جملـه    ازهـا  یمقن
 در هــستند کــه هــایی مــوردي شهرسـتان اردکــان یـزد    بـوکن نیتــر شـاخص 

  .شود یماین مقاله به اقتضا بدان پرداخته 
  ، چوپان، حفرها رده، مقنی، ]سرپناه [بوکن :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ـ پ ،قنـات  احداثفرایند   در يریانکارناپذ نقش ها  کنده یا همان    بوکن ی و زنـده    شکارکنی
 و دیگرد یم احداث یانمقن خود توسط که ي زیرزمینی ها  کنده. اند  داشته قنات داشتن  نگه
 در یزنـدگ . اسـت  موردتوجه اما ساده يمعمار جهت از ،کردند یم یزندگ آن در ها  ماه

 نیبنـابرا . نجامـد یب طـول  بـه  قنـات  احداث انیپا تا ای و ماه 6 تا داشته امکان بوکن نیا
 ي ساده ها  سازهاین   .اند  داشتهادامه حیات قنات در ابعاد مختلف        در یمهم نقشها    بوکن

مالیات سنتی از هر واحـد حقابـه حقابـه           (نَفَقِه و درآمد اساس برو   درچاهما کنار دررا  
 يهـا   نـه یهز تـا  يمعمار مراحل تمام  مالکین که  این جالب .کردند یمایجاد   قنات )داران

 و باریم يقو تیریمد و نظارت انیم نیا در .کردند یم بینی  پیشرا   بوکن کی یتیریمد
 عـد ب ازهـا     بـوکن  انواع تکامل ریس. شد یم راستا نیا در یحق یمالیپا مانع نامالک عمده

 کـه دانسته شد    ها یمقن بوکن حوزه در پژوهش يراستا در. شود یم یتلق مهم یپژوهش
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ـ پ از هرچـه ها    بوکن .اند  دهیرس تکامل به قنات خیتار طول درها    بوکن نیا  قنـات  شکاری
بـه اقتـضاي مکـان       را خـود  یتکـامل  مراحـل  رسـند  یم کشتخوان به و رندیگ یم فاصله

 روند نیا به نقشه و ریتصو چند ارائه با پژوهش نیا در. دهند یم نشانجغرافیایی خود   
  . استشده  پرداخته یتکامل

 يایـ جغراف تیـ موقع فراخور به ها یمقن یزندگ نحوه وها   بوکن یاجتماع تیوضع 
ـ  مـاه  کی تا وقفه  بی یگاه شهر از دور هاي  بوکن در یزندگ. است متفاوت آن  طـول  هب
ـ نزد شهر به قنات کوره که  همین. دیانجام یم  بـه  را خـود  يجـا هـا     بـوکن  ،شـد  یمـ  کی

. دیـ گرد یمـ  منتقل نیزم يرو به زیرزمین از یمقن ستیز محل  و دادند یم ها  فرنگی  کاله
 کـه   ایـن  خالصـه    ،گرفـت  یمـ انجـام    یخواب شب بدون سکونت ها  فرنگی  کاله درحتی  
ـ  خـوردن  لباس، ضیوتع مکان و محل فقط ها  فرنگی  کاله بـوده   اسـتراحت  و نوبـه  مین

. هـستند  یکشتخوان يها  همبِگُ قنات کوره  انتهایی ریمسسکونت در    مرحله نیآخر .است
ـ م دشـتبان،  اسـکان  محـل ها    گمبه گل؛ و خشت جنس از و کوچک يها  اتاقک  و رابی
 سـازه  يمعمـار  مجموعـه  یتکامل چرخهها    گمبه واقع در. است کشتخوان نامالک خرده
 يبـرا  ،اسـت  متفاوت ها  اتاقک نیا نام مختلف يها  فرهنگ در. دنساز یم کامل را قنات
  .نامند یم "رتی" را آن عقدا یخیتار شهر در مثال

 يهـا   اتاقـک  بلکه ،ستین بوکن از يخبر گرید هینقل لیوسا وجود سبب به امروزه
 ندیفرا در. کند یگزند مادر چاه  کنار در يبهتر تیفیک با یمقن تا کنند یم احداث يآجر

 آنکـه  جالـب . اسـت  پرداخته انیمقن يها  اتاقک و بوکن سهیمقا به نگارنده پژوهش نیا
ـ فَنَ پرداخـت  بـا  گذشته مثل اتاقک ساخت يها  نهیهز دیبدان  نحـوه  .شـود  یمـ  نیتـأم  هقِ

 کتاباز  مقاله نیا یاصل منابع. است بوده یدانیم پژوهش بر یمبتن مقاله نیا در پژوهش
 جواد دکتر استاد ییراهنما و نظر ریز کتاب نیا. است " انیمقن با روز نود " نشده چاپ

 يها ییباراهنما نگارنده. است شده پژوهش امروز به تا و آغاز 1391 سال از نژاد یصف

                                                
-صبحانه و چاشت صبحگاهی است . 
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 مـورد  اطالعـات  به خبره افرادبا   مصاحبه با و هافتی حضورها    بوکن انواع کنار در استاد
  .است افتهی دست نظر

  
  هاي روستایی و چوپانی بوکن

وآمـد حیـوان، بـوکن را در کنـار      هاي روستایی و چوپانی بـا توجـه بـه رفـت         در بوکن 
ـ د یا کنار    ها  تپه  تـر  راحـت  تـا حیـوان   کردنـد  یمـ ي فـصلی احـداث   هـا   رودخانـه  وارهی

تـصویر   (.هـا تقریبـاً شـبیه بـه هـم بـوده اسـت         اما شکل کنـدن آن ،وارد یا خارج شود   
ــماره  ــوکن. )5 و 4ش ــوالً در    ب ــانی را اص ــتایی و چوپ ــاي روس ــه ــا نیزم ــی ه ي گل
ــد یمــاحــداث  ــه فــضاي بــاز اســت و رطوبــت تخلیــه  کردن ــ، چــون رو ب . گــردد یم

  )425 شیف :1390دهستانی، (
ــوکن ــوکن  امــا تفــاوت ب ــا چوپــانی در ایــن اســت کــه ب هــاي  هــاي روســتایی ب

 ایـن نـوع     در. کننـد  ینمـ چوپانی بسیار کوچک اسـت و معمـوالً در آن طاقچـه تعبیـه               
ـ تهوها حتی محل پخت غـذا و منفـذ            بوکن  هـوا وجـود نـدارد و چوپـان بیـرون از             هی

ــه پخــت غــذاي خــود   ــبــوکن ب ــراي  . پــردازد یم ــوع بــوکن را تنهــا ب ــان ایــن ن چوپ
هـاي    امـا چوپانـان بـوکن      .کنـد  یمـ  رودخانه یا تپـه احـداث        وارهیداستراحت خود در    

ــزرگ ــر ب ــراي گوســفندان خــود احــداث  ت ــد یمــي ب ــوکن.کردن ــن ب ــا از قواعــد   ای ه
، بـوکن را    تواننـد  یمـ سـختی زمـین هـر چـه            و بـا توجـه بـه       کننـد  ینمخاصی پیروي   

هـاي چوپـانی جهـت اسـتقامت       ی در بـوکن   حتـ ) 1تـصویر شـماره     (. دهنـد  یمتوسعه  
حتــی در ایــن نــوع .  تــا ســقف بــوکن فرونریــزدکننــد یمــآن چنــد ســتون تعبیــه در 

 را در آن هــا بزغالـه  و هـا  بــره تـا  شـود  یمـ ي ایجــاد تـر  کوچـک ي هــا يجـا هـا   بـوکن 
  )پژوهش میدانی نگارنده (.نگهداري کنند
ــوع . رنــدیگ یمــ هــوا در نظــر هیــهوت منفــذهایی جهــت هــا کنــدهدر ایــن  ایــن ن

ــذها ــاربرد دارمنف ــ دو ک ــا   هو اول ت؛دن ــوکن؛ ت ــش زدن ب ــت آت ــوکن و دوم جه ــه ب ی
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ــوع میکــروب و   ــث هــر ن ــوکن از حی ــا حــشرهب ــاك گــردد ه ــوزي پ تانی گزســ(ي م
هـاي روسـتایی افـراد معـدودي      هـا و بـوکن    در ساخت ایـن بـوکن     . )400 شیف :1390

ــد ــارت دارن ــه. مه ــه  هم ــانی ب ــر چوپ ــا ه ــشار روســتا و ی ــوکن احــداث    اق ــایی ب تنه
ــد ینمــ ــه اســتادکار دارد کن ــاز ب ــوکن. ، بلکــه نی ــن ب ــا شــیب ورودي ای دار اســت و  ه

هـاي روسـتایی    امـا بـوکن  .  وارد بـوکن شـود  توانـد  یمـ سـادگی    حیوان و هر انسانی به    
، کردنـد  یمـ ي فـصلی احـداث      هـا   رودخانـه  یـا    هـا   تپـه که مثل بوکن چوپانی در کنـار        

 متـر  4 الـی  3 متـر و بـه عـرض    5 یـا  4 عمـق آن بـه     حـداکثر خیلی عمیـق نیـست و       
ي متعـددي بـراي گذاشـتن ظـروف تعبیـه           هـا   طاقچـه ها    اما در این نوع بوکن    . رسد یم
 و در مقابـل     سـازند  یمـ هـا اجـاقی       ی در مرکـز بـوکن     تـ ح) 3تصویر شـماره    (. کنند یم

 تــا دود حاصــل از آتــش بــه بیــرون بــوکن کننــد یمــآن زیــر ســقف، منفــذي ایجــاد 
عنــوان   تــا بــهگذارنــد یمــحتــی در انتهــاي بــوکن منفــذ کــوچکی نیــز . منتقــل گــردد

  )پژوهش میدانی (. کندجا جابهبادگیر، هواي بوکن را 
ــ  ــدگی ب ــع بارن ــستان موق ــصل زم ــداري  در ف ــها مق ــا بوت ــانی و ه ي ا تکــهي بیاب

هـاي روسـتایی،      حتـی در ایـن نـوع بـوکن        . رنـد یگ یمـ  را   شـده   احـداث پارچه بادگیر   
 تـا   1 عـرض  متـر و بـا       1 متـر و ارتفـاع کمتـر از          2 بوکن فضاهایی بـه طـول        بدنهدر  

ــداث  5/1 ــر اح ــ مت ــد یم ــد     کردن ــد و از گزن ــواب روي آن بخوابن ــل تختخ ــا مث  ت
  مـسطح اسـت و شـیب زیـادي نـدارد           هـا   کنـده ورودي ایـن    . اشندخزندگان در امان ب   

   .)371 فبش ،1392 اکبري،(
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نمونه بوکن روستایی مخصوص نگهداري علوفه؛ روستاي گزستان بخش  -1عکس  

  )، نادر پیري اردکانی1387پاییز (اردکان  خرانق

  
  دکان ارن روستاي توتا نمونه بوکن روستایی، محل زندگی اولین ساکنـ 2عکس 
ایـن  . هاي تاریخی را از بین بردند      این بوکن   تذکرهاي مختلف، بخش اعظم    با وجود متأسفانه  

، نادر 1388زمستان (ي بدین نحو وجود داشت ا نقطهها پالن کاملی بود که کمتر  مجموعه بوکن
  ).پیري اردکانی

                                                
- ه ثبت ملی رسیده و خوانی آن ب شده، آیین تعزیه  کیلومتري شمال شهر اردکان واقع60 روستاي توت در فاصله

  .باشد هرساله در اواخر ماه صفر پذیراي هزاران نفر گردشگر دینی می
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 خـود، نیـاز بـه انبـاري، آشـپزخانه،       خـانواده اما روستائیان با توجـه بـه جمعیـت          
؛ بنــابراین چنـد بــوکن در راسـتاي بــوکن خـود احــداث    انـد  داشــتهکاهـدان و طویلـه   

  )2تصویر شماره  (.دیگرد ینم متصل گریکدکدام به ی  اما هیچ،کردند یم
هـاي روسـتایی نگهـداري مـواد غـذایی، وسـایل خانـه،           کـاربرد بـوکن    تـرین   مهم

ــشاورزي و  ــهادوات ک ــفندان اســتآذوق ــا  .  گوس ــز تنه ــشینان نی ــوکن ن ــصول ب در ف
 و مـابقی سـال، روبـه روي بـوکن، ایـوانی بـا             بردنـد  یمـ سرد زمستان بـه بـوکن پنـاه         

  .بردند یم و از آن فضا استفاده کردند یمخاك و سنگ ایجاد 
  

  
  هاي روستایی انجیرآوند اردکان  نماي یکی از بوکن -3عکس 

 آن تعبیــه بدنـه  در هـا  انـسان یی اسـت کــه  هـا  طاقچـه یی کـه در بـوکن وجــود دارد   هـا  حفـره 
 مـردم روسـتا   1350 دهـه درسـتی معلـوم نیـست امـا تـا           هـا بـه     قـدمت ایـن بـوکن     . انـد   کرده

. انـد  هـا در امتـداد یـک دره ایجادشـده     در ایـن روسـتا بـوکن   . انـد  بودهها    ساکن این نوع بوکن   
هـاي   امـا بـوکن  . شـده اسـت    هـاي بخـش شـمالی بـه علـت جـنس خـاك آن تخریـب                  بوکن

برخـی  از انـد همچنـان پابرجـا هـستند و حتـی           شـده   ه کنـده   کـو  بدنـه بخش جنوبی چون در     
  .)، نادر پیري اردکانی1387زمستان  (گردد یمعنوان آغول گوسفندان استفاده  به
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   کیلومتري شمال شرق شهر اردکان 50 نمونه بوکن چوپانی چاهک واقع در -4عکس 

  ).، نادر پیري اردکانی1391 فروردین 4(

  
  . ندیآ یمي فصلی به وجود ها رودخانهطبیعی که در حاشیه هاي   نمونه بوکن-5عکس 

فضاهاي طبیعی عمق زیادي ندارد و  . گویند   می " کَم   "ها در اصطالح محلی       این نوع بوکن  به  
مربـوط بـه روسـتاي گزسـتان      عکـس این . کنند یم روستاییان در آن گوسفند نگهداري  معموالً

، 1392 مـرداد  26(شده است  رق اردکان واقع  کیلومتري شمال ش   75اردکان است که در فاصله      
  ).نادر پیري اردکانی
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  ها یمقنبوکن 
زنـدگی یـک   (» هفتـه خـوابی   «اگر درگذشـته     «:کند یماستاد حاج حسین دهستانی نقل      

در برخی قنوات ما مجبـور بـودیم یـک    . میکرد یمداشتیم، اقدام به کندن بوکن  ) هفتگی
صرفه نبود که هـر روزه    بنابراین به . نات کارکنیم هفته یا بیشتر دور از شهر باشیم و در ق         
 در کنـار میلـه چـاه، بـوکن احـداث           ناچـار   بـه . به شهر بیاییم و دوباره صبح بـازگردیم       

  .» از آن بهره ببریمها ماه تا میکرد یم
 امـا  میآمـد  یمـ  اول بـه شـهر   هفتـه گونه بـود کـه        روش کار ما این   «: دیگو یموي  

ــان کــار دو یــ ــراي احــداث بــوکن کــار   ا ســههــر روزه پــس از پای ســاعت اضــافه ب
 عهـده  کنـدن بـوکن بـر    نـه یهزنـصف  . شـد  یمـ  و طی یک هفته بوکن کنـده    میکرد یم

ـ ؛ بنـابراین چـون    هـا  یمقنـ  عهده قنات بود و نصف دیگر بر        نفقه  وضـع مـالی   هـا  یمقن
بنــابراین .  بــراي چنــد روز بــوکن بکننــدبــاره کیــ بــه توانــستند ینمــخــوبی نداشــتند، 

ــا ــصرها اض ــار  فهع ــک ــد یم ــود  کردن ــه وج ــین ب ــوکن را در دل زم ــ و ب ــد یم  .آوردن
 و کـارگران گـل کـشی     شـدند  یمـ دارها مـأمور کنـدن بـوکن          کلنگ. )7تصویر شماره   (
 تـا پـس از احـداث بـوکن بـا      ختنـد یر یمـ  و گـل را بـا فاصـله کنـار بـوکن             کردند یم

  .وزش بادهاي موسمی گل و خاك وارد بوکن نشود
 میکنـد  یمـ بـوکنی کـه مـا       «: دیـ گو یمـ ن بـوکن    حاج حـسین در خـصوص کنـد       

ـ با یمـ آنـان  . هـاي روسـتایی و چوپـانی بـود     متفاوت با بـوکن    در کنـار    بـوکن را ستی
. میکــرد یمــ مــا در زمـین مــسطح احــداث  کردنــد، امــا مـی تپـه یــا رودخانــه احــداث  

 یــک متــر دهانــه متــر و بــا 5/2بــدین شــکل کــه یــک میلــه چــاه بــه عمــق حــداقل  
آن . شــد یمــپس یــک راهــرو دو متــري در انتهــاي آن ایجــاد ســ. میکــرد یمــاحــداث 

ــا ســقفی گــرد   ــوکن را ب ــی(گــاه ب ــاد باشــد میکنــد یمــ) هالل ــا قــدرت ســقف زی .  ت
آنگـاه در انتهــاي  . شـد  یمـ  متــر احـداث  5/2 در 3طورمعمـول بـه طـول و عـرض      بـه 

 میسـاخت  یمـ  مثـل همـان      تـر   کوچـک  و بـوکنی     شـد  یمبوکن یک راهرو دیگر طراحی      
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در . در بـوکن آشـپزخانه، کـوره و تنـور وجـود دارد           .  مـا بـود    آشـپزخانه  که آن بـوکن   
 تـا دود حاصـل از آن بـه خـارج بـوکن      شـود  یمـ باالي تنور و کوره سـوراخی ایجـاد        

  .)1 یادداشت: 1391دهستانی،  (هدایت گردد
اگـر در بـوکن اصـلی فـضا کـافی نبـود، بـاز در        «: کـرد  یماستاد حاج حسین نقل    

 میکـرد  یمـ  و پـستویی بـه آن اضـافه        میکـرد  یمـ  راهرو ایجـاد     انتهاي بوکن اصلی یک   
، میکــرد یمــطــی یــک هفتــه کــه کــار  .تــا چنــدنفري بتواننــد در آن اســتراحت کننــد

امـا بعـد هـر      .  در آن سـاکن شـویم      میتوانـست  یمـ بلکه فقـط    . شد ینمبوکن کامالً تمام    
 شخـصی   تـا وسـایل   کـرد  یمـ ي بـراي خـود تعبیـه        ا  طاقچهي از بوکن    ا  گوشهمقنی در   

 تـا بتـوانیم   میکنـد  یمـ یک قـسمت بـوکن را کمـی بلنـدتر        . خود را روي آن قرار دهد     
معمـوالً در هنگـام نـیم     .میگفتـ  یمـ » نمازخانـه «راحت نماز بخـوانیم کـه بـه آن نقطـه         

چـون از طلـوع آفتـاب تـا سـاعتی پـس از              . میکـرد  یم از بوکن استفاده     ها  شبنوبه و   
هـا ایـن بـود کـه وقتـی بادهـاي            ایـن بـوکن    یکی از مـشکالت در    . میکرد یمشب کار   

مجبـور بـودیم بـا ایـن شـرایط      . شـد  یمـ ، بوکن پر از ریـگ      دیوز یمموسمی و طوفان    
یی کـه گلـی و مرطـوب    هـا  نیزمـ در « .بسازیم و پس از طوفـان، بـوکن را تمیـز کنـیم      

 توانـد  ینمـ ، چون مقنـی مـدام در معـرض رطوبـت اسـت، دیگـر         میکند ینمبود بوکن   
ي گچــی و شــنی بــوکن هــا نیزمــبنــابراین فقــط در . ی زنــدگی کنــددر جــاي رطــوبت

ي شـنی و گچـی پـس از مـدتی زنـدگی، بـه علـت        هـا  نیزمـ در . میکـرد  یمـ احـداث  
 میپوشـاند  یمـ پخته شدن گچ و یا ریخته شدن ریـگ و شـن، سـقف را بـا پالسـتیک                    

  ).2یادداشت : 1391دهستانی،  (»تا هنگام غذا خوردن اذیت نشویم
  

  کنوضعیت دماي بو
 نــسبتاً خنــک و در هـا  تابــستان متــري زمــین قـرار دارد، در  3 یـا  5/2بـوکن در عمــق  

 شـود  یمـ اما در اوج تابستان گـاهی کـه هـوا خیلـی گـرم               .  تقریباً گرم است   ها  زمستان
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یـه کنـد   هو تـا هـواي بـوکن را ت     سـازند  یمـ و بوکن دم دارد بین پستو و بوکن بـادگیر           
 ،، امــا در زمــستان خیلــی ســردرنــدیگ یمــ را و دوبــاره در زمــستان آن ورودي بــادگیر

ــو ــصب   يجل ــرده ن ــک پ ــوکن ی ــرو ورودي ب ــ راه ــد یم ــراغ «. کردن در آن دوران چ
  »داشــت یمـ قــدر کـافی بــوکن را گـرم نگــه    پـزي داشــتیم گرمـاي چــراغ بـه    خـوراك 

  ).4 یادداشت: 1391دهستانی، (
  

  وضعیت آب مصرفی
ي در حـال    هـا  یمقنـ  خـوردن     یـک نفـر شـتردار آب        کـه  گونه مرسوم بـود     معموالً این 

ي دو دفعـه آب  ا  هفتـه ایـن شـخص بـا شـتر         . کار چهار رشته قنـات، را فـراهم سـازد         
ـ  و بـراي  کـرد  یمـ خوردن را در ظروف مختلف حمـل         مـرد سـاقی   . آورد یمـ  هـا  یمقن

ــاي ــذخ تپوه ــیرین رهی ــر از آب ش ــ آب را پ ــود یم ــه نم ــس از تخلی ــ و پ ــت یم . رف
  .ن و شاربین قنات بوداالک معهده بر ها یمقن آب مصرفی نهیهز

  
  وضعیت غذا

ـ  ، نقلیـه  لهیوسـ وجود  به سبب دوري مسافت و عدم        غیـراز     بـه  توانـستند  ینمـ  هـا  یمقن
حتـی مجبـور بودنـد، مـدام از نـان خـشک           . یکی دو روز اول گوشـت مـصرف کننـد         

چـرا کـه چهارپـا نیـاز بـه          . کردنـد  یمـ از بـردن چهارپـا نیـز خـودداري          . استفاده کنند 
ـ نـوعی بـراي       و ایـن خـود بـه       شتآذوقه دا  اسـتاد  .  دردسـر و هزینـه داشـت       هـا  یمقن

ــود در     ــذاي خ ــعیت غ ــسین از وض ــاج ح ــل  دورهح ــوابی نق ــه خ ــ هفت ــد یم  و کن
ــگو یمــ ــ«: دی ــودیم تنهــا یکــی دو روز اول  ا هفتــه کطــی ی ــوکن ســاکن ب ي کــه در ب

، امــا چــون میکــرد یمــگوشــت گوســفند بــراي مــصرف داشــتیم و آبگوشــت پخــت 
روزهـاي بعـد از مـصرف       . د قادر نبـودیم، گوشـت را نگهـداري کنـیم          برق در کار نبو   

                                                
-ظرف سفالی بزرگ شبیه به کوزه   
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حتـی اگـر اقامـت یـک مـاه      . میخـورد  یمـ  ارده اِشـکِنه گوشت گوسـفند، کـالجوش و    
همــه ایــن .  همــین کــالجوش و اِشــکِنه بــودهــا یمقنــ غــذاي دیــانجام یمــبــه طــول 

ــد و رضــایت داشــتند ــوکن . وضــعیت را پذیرفتــه بودن کــار در قنــات و زنــدگی در ب
  ).5یادداشت : 1392دهستانی،  (»داردرا ویژگی و شرایط خاص خود 

  
  پا کوچک

ـ تعمیـر   (روزهایی که براي یادداشـت خرابـی کَـشی            و در  رفـتم  یمـ قنـات   ) هـا  یخراب
ـ نامـه     پی یادداشت زنـدگی    ـ  رده بـودم، آنـان بـه شخـصی در           هـا  یمقن  اشـاره   هـا  یمقن

ابع پژوهــشی نیــز از چنــین  حتــی در منــ،کردنـد کــه تــاکنون نــام آن را نــشنیده بــودم 
ـ  !شخصی نامی به میان نیامده بود      شخـصی   . بنـده بـدان برنخـورده بـودم        کـم   دسـت  ای

. گوینـد   مـی » پـا   کوچـک «  در اصـطالح   دهـد  یمـ  را انجـام     هـا  یمقنـ که کارهاي جانبی    
ایـن شــخص در  . شـود  یمــپـا در مواقـع لــزوم بـه الشـه کــشی نیـز مـشغول        کوچـک 

ــمــدت اقامــت  ــوکن، نظاهــا یمقن ــراي  در ب ــوکن، آب آوردن ب ــفــت ب ــان هــا یمقن ، ن
ممکـن  » پـا  کوچـک «البتـه شـخص      .دهـد  یمـ پختن، شـستن ظـرف و غیـره را انجـام            

دارهــا   ســاله؛ ولــی معمــوالً کلنــگ70 ســاله باشــد و یــا شخــصی 10اســت، کــودك 
 کارهـایی  همـه  و تقریبـاً     بردنـد  یمـ پا بـه هفتـه خـوابی          عنوان کوچک   فرزند خود را به   

 تـا کـسب تجربــه   ســپردند یمـ  بـه فرزنــد خـود    راگرفـت  یمــکـه در قنـات صـورت    
کــه بــیش از دو هــستند هــاتفی   رضــا  آن اســتاد حــاج حــسین و غــالمنمونــه. نمایــد

  .اند بودهپا  سال در کنار پدر کوچک
  

  سبودان
) گِـل سِـفت یـا کُلـوخ      (ي چـشم هـم      هـا   گـل  همیشه در کنـار میلـه چـاه، بـا            ها یمقن

ـ .  آب خـود را زیـر آن قـرار دهنـد         تـا سـبوي    سـازند  یماتاقکی کوچک     ایـن  هـا  یمقن
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 تــا گــردد یمــســبودان باعــث . گوینــد مــی» ســبودان«فــضاي کوچــک را در اصــطالح 
  .آفتاب گرم کویر مستقیم به سبوي آب نتابد

 کـه  هـا  یمقنـ برخی . شود یمسبودان در ابعاد مختلف و با سالیق گوناگون ساخته      
نخـورده، در    سالم و دسـت ها  سالپس از   ن  سبودانشا هنوز   ،اند  ساختهباحوصله سبودان   

  )6تصویر شماره  (. قنات وجود داردپشتهکنار 
  

  
، 1392 اسفند 10( است جادشدهیایی دلوگیر هنرنما نمونه محل سبودان که با -6عکس 

 )نادر پیري اردکانی

  
   موردي پژوهشنمونه آباد شمها بوکن قنات

ن دهستانی اردکانی براي بازدید  دعوت قبلی استاد حاج حسیبا 1392 مهرماه 22
 یک کیلومتري فاصلهقنات در این .  عقدا رفتم- اردکانجادهآباد واقع در  هاشم قنات
آباد از سمت جنوب اردکان به  هاشم قنات. شده است زاده سید نورالدین احمد واقع امام

آباد از  هاشم دلیل بازدید نگارنده از قنات، بررسی بوکن قنات. سمت شمال سرازیر است
 در حال خرابی کشی ها یمقن.  اضافه شدمها یمقن صبح به گروه 9ساعت . نزدیک بود
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طور کامل مسدود شده  آباد به علت سیل خوردگی سال جاري به هاشم قنات. قنات بودند
  . آن هستندهیتنق در حال ها یمقنبنابراین . بود

  

  
  آباد اردکان  هاشم له بوکن قنات استاد حاج حسین در حال وارد شدن به می-7عکس شماره 

 اما به علت فرسـایش و رهـا شـدن بـوکن بخـشی از      ، متر است  2ارتفاع میله بوکن نزدیک به      
  )، نادر پیري اردکانی1392 مهر 22(بوکن . شده است قسمت ورودي آن تخریب

بوکن را در . آباد رفتیم هاشم اتفاق استاد حاج حسین براي بازدید بوکن قنات به
 استاد حاج حسین این قنات به علت کوتاهی گفتهبه .  مادر چاه کنده بودندنزدیکی

  بردند یم همواره از این بوکن بهره ها یمقن. راهرو فقط همین یک بوکن را دارد
یک میله .  سطح زمین قرار داشت)20/2( سانتیمتري 20و   متر2بوکن در عمق 

 آن باز بود دهانهي به علت فرسایش چاه، راه ارتباط بوکن با سطح زمین بود، میله ورود
 ها یمقنبوکن سمت راست محل استراحت . گرفت یمسختی صورت  و ورود به آن به

 7.  متر است2 ×5/3بوکن سمت راست به ابعاد . ها یمقن کورهبود و بوکن سمت چپ، 
برایم خیلی جالب بود، بوکن را بسیار . موشی وجود دارد  رف چراغ7طاقچه و 

ي متمادي در آن ها سال اند داشتهگویا قصد . اند کنده باظرافت خاصی هنرمندانه و
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 تا هر شده هیتعب متریسانت 15 و با عمق 30 ×30 یبیتقرهر طاقچه به ابعاد  !زندگی کنند
 بلکه به ،بوکن مستطیل نیست. مقنی وسایل شخصی خود را در آن طاقچه قرار دهد

ی دارد، با فرورفتگ متر 5/1 سمت راست و چپ بوکن حدود. شکل یک صلیب است
تفاوت دیگري که در این بوکن مشاهده .  استشده حذفاین روش پستو از بوکن 

 تا دود موجود اند دادهاجاق را زیر بادگیر قرار . کردیم وجود اجاق در محل نشیمن بود
 و احتماالً با اند ساختهاجاق را با سنگ و شفته محکم . در بوکن از بادگیر تخلیه شود

 طاقچه دهانه. اند کنده تر قیعمدر سمت چپ تنور را  .ندپخت میمین اجاق نان هم ه
این طاقچه مخصوص نگهداري مواد . رسد یم متر 1 متر ولی عمق آن به 5/0حدود 

  . استها یمقن ، ارده و وسایل آشپزخانهروغن غذایی از قبیل نان خشک، قند و چاي،
، اندکی تفاوت میساخت یمهایی که ما  این بوکن با بوکن: استاد حاج حسین گفت

استاد . میده ینمما اجاق را در محل نشیمن قرار . دارد و تفاوت آن در همین نکته است
ي معماري بوکن در آن رعایت شده، گر ها یژگیو تمام هرحال به: حاج حسین ادامه داد

 بوده است گونه نیا بوکن نندهیآفر قهیسل. یی دارد که طبیعی استها تفاوتچه برخی 
سقف بوکن اتوبوسی شکل است و خیلی سقف بوکن ). یادداشت    : 139دهستانی، (

در .  سانتیمتر است، اما برخی جاها کمتر ارتفاع دارد55/1ارتفاع بوکن . دور ندارد
 10 سانتیمتر و عمق 30 ×30سمت راست بوکن، نزدیک اجاق، سقف بوکن را به ابعاد 

 در اصطالح ها یمقنبه این قسمت بوکن  .ته بودندي شکل برداشا رهیداسانتیمتر 
استاد حاج حسین در . در واقع بلندترین قسمت بوکن است. گویند می» نمازخانه«

 استاد ،صاف ایستاد و اگر قرار بود نماز بخواند، مشکلی نداشت. نمازخانه قرار گرفت
 و مناسب است سانتیمتر قد دارد و این بوکن براي امثال وي اندازه 160حاج حسین 

آدم درشت و قدبلند . قد هستند  ریزنقش و کوتاهها یمقناصوالً . )11تصویر شماره (
  )تصویر برش قنات (مگر در چرخ کشی و دلو گیري؛. کارایی کمتري در قنات دارد
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  اتاقک ساخت
ي ها اتاقک دوري ها راه براي ها یمقن. کنند ینم احداث بوکن ها قنات کنار در امروزه

 آن نمونه چند. کنند استفاده آن از قنات مادر چاه در کار موقع در تا سازند یم کوچک
  . )8تصویر شماره  (.دارد وجود اردکان آباد نیالد نیز قنات مادر چاه در کنار

 سانتیمتر 70/3 عرض و  متر5/4ل اتاقکی به طو ،هاتاقکی که نگارنده ارزیابی کرد
طول   در؛سانتیمتر 2/60 سقف دوردار ع آن باارتفا و  سانتیمتر40 ها یپضخامت  .است

داراي یک اتاقک .  استشده  هیتعب متریسانت 90 طاقچه به عرض طرف اتاقک دو دو هر
 اتاقک .کند یم تأمین اتاقک را که نور است پنجره ساده کی آنمقابل  در در ورودي و

 حاج. اند وشاندهپسیمان  با کف آن را است و تر نییپاسطح زمین  از سانتیمتر 20حدود 
 نهیهزدرگذشته نصف «:  اتاقک گفتنهیهز مورد در ها یمقن استاد سرحسین دهستانی 

دهستانی،  (» همین روند ادامه دارداکنون نیز شاربین بوده و ن وا مالکعهده بربوکن 
 در سال  کرداین هزینه  باشود یم روز ساخته 4مدت   اتاقک در).10یادداشت : 1393
1390:  

  
الدین آباد اردکان   در کنار مادر چاه قنات زینها یمقننمونه اتاقک امروزي  -8عکس 

  )نادر پیري اردکانی، 1390اسفند (
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  هاي ساخت بوکن  هزینه-1جدول 
  قیمت به تومان  موضوع

  4 × 40000 = 160000  ان توم40000 دستمزد روز با هر  استاد بنا وروز 4

  4 × 4 = 16 × 4 = 320000   تومان20000 کارگر هردستمزد  و کارگر 4 روز هر

  9 × 45000 = 405000  تومان 45000  معادلهر تنی  تن آجرمصرف9

  40000   تومان40000 خاور یک ماشین هیکرا

  6000 × 5 = 30000   تومان6000 پاکت سیمان هر پاکت  عدد5

  1800 × 5 = 9000  تومان 1800 هر پاکت گچ عدد 5

  15000 × 60 = 90000  تومان 1500 لویک هریلو  ک60وزن ه  بپنجره ویک در 

  1054000  جمع کل
  

 بوکن با اتاقک سهیمقا
 :نبوک معایب

  ؛بوکن به ها یمقن وآمد رفت سختی ـ 1
 بوکن در سقف «.شود یم آغاز بوکن در خاك ریزش وهوا، تغییر آب با ـ 2
دهستانی،  (» نریزدغذا در گل و خاك مدام تا میبست یم پالستیکیي ا پرده ای وي ا پارچه
  ).12یادداشت : 1393

 قرار بوکن مطبخ داخل سرما و گرما واسطه به کشی کلنگ وسایل چون قبالً ـ 3
 .بود آزاردهنده کشی کلنگ از حاصل دود ،داشته

 طول به هفته یک معموالً ، استاتاقک یک ساخت از بیش بوکن احداث مدت ـ 4
 .انجامد یم

  :بوکن محاسن
 زمستان در و خنک نسبتاً تابستان در .است یکسان معموالً دما ن،بوک داخل در ـ 1
  ؛گرمتقریباً 
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 بوکن وضعیت و امنیت، ببارد شدیدي باران یا و بوزد طوفان و باد هرگاه -2
  . استتر مناسب
  .ندارد ساختمانی مصالح به بوکن نیازي -3
 احداث ها مقنی خود و توسط ندارد ساختمانی کارگر و بنا استاد بهي  نیاز-4

 .رود یم مقنی خود جیب به ساخت بوکن نهیهز از بخشی آنکه ضمن ،شود یم

  
 :اتاقک محاسن

  .ردیگ یم صورت سهولت به اتاقک در وآمد رفت ـ1
  .ی وجود داردکاف قدر به اتاقک در نور اتاقک در سطح زمین است که آن به سبب -2
  .است بوکن از بهتر اتاقکي ها طاقچه جاي -3
 کار وسایل بر و دارند کنترل خود اطراف به نسبت، اتاقک درستراحت  موقع ا-4

  . نظارت دارندخود
 اتاقک از تر بهداشتی، موجود فضاي و ندارد در اتاقک وجود خاك ریزش -5
  . شباهت بیشتري به خانه داردو است

 کیفیت ها یمقن  درمجموع.ردیگ یم صورت بوکن از تر عیسر اتاقک ساخت -6
  ددانن یم بوکن از بهتر خیلی را ها اتاقک
 

  :اتاقک معایب
  ؛سرد سرما، در و است گرم، گرما در ندارد، دما تنظیم -1
  .ندارد را بوکن امنیت گاه هیچ باران و باد در -2
  .دارد ساختمانی مصالح به نیاز -3
 استفاده نیز ساختمانی کارگر و بنا از ستیبا یم ها یمقن، کار نیروي غیراز به -4

  .شود ینم ها یمقننگام ساخت و هزینه کردن، کمکی به اقتصاد ه. کنند
  . استبوکن از بیش اتاقکشده   تمامنهیهز -5
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   بوکنآشپزخانه
البته این بوکن .. ، مقابل اتاق نشیمن، آشپزخانه وجود داردشدطور که قبالً اشاره  همان

بوکن کوچک و ن،  این بوک.اند گرفتهي براي آن در نظر ا کورهآشپزخانه نداشت و تنها 
نتوانستم داخل بوکن بشوم تا دقیق !  متر؛ شاید هم کمتر2×2 در ابعاد ،محقري است

 جوانب کار را در همه بوکن نندهیآفر.  اما در نوع خودش جالب است،گیري نمایم اندازه
سمت راست بوکن را به  .نظر گرفته است تا بوکن از نظر فضا کسري نداشته باشد

محل قرار گرفتن دم، محل وسایل و .  قسمت تقسیم کرده بودند3 به يا هنرمندانهشکل 
 سانتیمتري قرار داشت که یکدیگر را از هم 10 دیواره ها نیا 3اجاق یا کوره؛ بین هر 

  .)12 و 10 و 9تصاویر شماره  (ساخت یمجدا 
 و استاد نشسته یمپا در کنار دم  شخص کوچک: دیگو یماستاد حاج حسین 

 دم بدمد تا زمانی که کار کلنگ کشی به پایان ستیبا یمپا   و کوچکروبروي اجاق
زغالدان را مثل . در انتهاي بوکن زغال دان است). یادداشت    : 139دهستانی،  (!برسد

. ختندیر یم از باال به پایین ها زغالباالي آن نیز سوراخی است که . اند کردهآخوره تعبیه 
استاد  . زمان مسدود شده استمرور به اما هر دو ،منفذي دیگر روي اجاق قرار داشت
 آن بر نهیهزکه مصرف زغالمان زیاد بود : دیگو یمحاج حسین در خصوص سوخت 

 وسایل هیکرا ریال است بابت همان 2 زغال جز هر تومان، نهیهز .بود سرمقنی عهده
 کلنگ و  براي ابزار کار خود مثل چرخ و چاه،ها یمقن درگذشته که اینمقنی؛ توضیح 

  .گرفتند یمن ا از مالکهغیره کرای
، مصرف کمتري داشتیم، ولی اگر زغال چوب مصرف میآورد یم سنگ زغال اگر«

از . میکرد یم بار شتر زغال مصرف 2 یا 1 يا هفته. گشت یم، مصرف زیادتر میکرد یم
: 1393دهستانی،  ( و هم براي آشپزي و تنورمیکرد یمزغال هم براي کوره استفاده 

قدري زیاد بود که فرصت نداشتیم به بیابان برویم و بوته  کار در قنات به). 15یادداشت 
  .»میکرد یمبنابراین از زغال آماده استفاده ! بکنیم
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   برش بوکن مقنی-1          طرح 

  
در این برش بوکن مطبخ که شامل محل نگهداري هیزم، کوره و تنور نان است، 

. ي متعدد، بادگیر و پستو استها طاقچه شامل گاه نمینش است و قسمت شده مشخص
 ها قناتالبته در برخی . کردند یم ماه از آن استفاده 6 تا 3طور موقت به مدت   بهها یمقن

  مثل قناتکردند یمطور مداوم و همیشگی استفاده  ها به که طول زیادي ندارند، از بوکن
 همواره از آن بهره ها یمقن و شده  داثاحآباد اردکان که تنها یک بوکن براي آن  هاشم  

  ).نادر پیري اردکانی (بردند یم
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، در انتهاي بوکن پستوي کوچکی وجود دارد که آباد هاشم  نماي داخلی بوکن-9عکس 

و بریدگی نبش دیوار محل قرار دادن موشی است  ها یمقنمحل نگهداري نان و مواد غذایی 
  )انینادر پیري اردک، 1392 مهر 22(. است

  

  
 پخـت غـذاي خـود را در همـان      ها یمقن. سته در این بوکن یک اجاق ساده        -10عکس    

بر عهده را این بوکن فقط کار کوره و نگهداري هیزم    آشپزخانه. دادند یم انجام   گاه  منینشمحل  
نادر پیري ، 1392 مهرماه 22(. باشد یمحاج حسین در حال بازدید از اجاق بوکن  . داشته است 

  )اردکانی
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 است تا بلندتر، سقف کمی  نماي داخلی بوکن در قسمت نمازخانه بوکن-11عکس  

در این تصویر حاج حسین در قسمت .  بتواند نماز بخواندقد تمامشخص نمازگزار راحت و 
  )نادر پیري اردکانی، 1392 مهرماه 22(. نمازخانه ایستاده است

  

  
ي تصویر اجاق روبرو، در قسمت اردکانآباد  هاشم  نمایی دیگر از بوکن قنات -12عکس 

در باالي اجاق منفذي جهت انتقال . اند کردهرا با سنگ، فرش  اطراف اجاق.  وجود داردها یمقن
ي بزرگ جهت نگهداري مواد غذایی در کنار ا طاقچه و در سمت چپ تصویر شده  هیتعبدود 

  )نادر پیري اردکانی، 1392 مهرماه 22(. اجاق وجود دارد



   
  
  
  

 185  ...   هاي سنتی مقنیان  گاه سکونت: بوکن

  ی یا گمبهرنگف کاله
 بلکــه بــا توجــه بــه شــرایط کردنــد ینمــ همیــشه اقــدام بــه احــداث بــوکن هــا یمقنــ

گــاهی مواقـع بــه  « .آوردنـد  یمــموجـود، محــل اسـکان و ســرپناه خـود را بــه وجـود     
 شـرایط بـراي احـداث بـوکن مناسـب      باشـد  یمـ  زمین اطراف قنات، گـل    که  اینسبب  
. کردنـد  یمـ کوچـک و یـا گمبـه        فرنگـی      این موقع اقـدام بـه سـاخت کـاله          در .نیست
 کـه تنهـا جهـت هفتـه خـوابی باشـد، بلکـه وقتـی         ساختند ینمها را با این هدف       گُمبه

، عـرق کـرده و خـیس    نـد یآ یمـ  متـري بیـرون   50، 40چند مقنـی از عمـق میلـه چـاه       
ـ با یمـ هستند؛ بـراي جلـوگیري از سـرماخوردگی          مکـانی بـراي تعـویض لبـاس     ستی

  ). 19 یادداشت: 1393ستانی، ده (»و استراحت داشته باشند
مـصالح  . کردنـد  یمـ فرنگـی یـا گمبـه          اقـدام بـه سـاخت کـاله        هـا  یمقنهرحال    به

ـ . باشـد  یمـ فرنگـی تنهـا و تنهـا گـل سـفت میلـه چـاه                 ساخت کـاله    پـس از  هـا  یمقن
گـل چـشم   «کندن چند متر از میله چـاه بـه گـل سـفت یـا بـه قـول خودشـان سـفت            

ي اطـراف   هـا   گـل  (کَتفـال  تـا در کنـار       شـود  یمـ ر  آن گاه یک نفر مـأمو     . رسند یم» هم
 سـاده و  گمبـه  سـاخت ایـن   دیشـا ) پـژوهش میـدانی  . (بـسازد  فرنگـی   کـاله ) میله چاه 

شـخص   .ي نیـست، بایـد سـاخته شـود    ا چـاره  امـا  ،کوچک چند روز به طول بینجامـد  
 5/1 و نزدیـک بـه   نـد یچ یمـ  را بـه قطـر یـک متـر بـا گـل               هـا  یپفرنگی،     کاله سازنده

ســپس بــه شــکل بــسیار هنرمندانــه بــا همــان گــل ســفت، . آورد یمــا بــاال متــر پــی ر
بـراي قـدرت و اسـتحکام سـقف، مقـداري گـل نـرم و خـیس                . پوشـاند  یمـ سقف را   

ي سـقف  هـا  سـوراخ  ریختـه شـده،   هیـ ال پـس از چنـد روز    ،کنـد  یمـ روي سقف پهن    
  .)14 و 13 شمارهتصویر  (پوشاند یمرا کامالً 

ــن کــاله ــا، فرنگــی در طراحــی ای ــراي آن در نظــر ه ــ دو در ورودي ب ــدیگ یم . رن
ـ  میلـه چـاه، کـه ایـن در، مخـصوص      دهانـه یکی رو به    یی اسـت کـه از میلـه    هـا  یمقن
نـادر پیـري    ( .گـردد  یمـ  تعبیـه    هـا  یمقنـ  و در دیگـر بـراي سـایر          نـد یآ یمـ چاه بیرون   

  ).4یادداشت : 1393اردکانی، 
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 اردکان واقع در شمال شهر آبادصدر قنات شده ساختهفرنگی  ي از کالها نمونه -13عکس 

  )نادر پیري اردکانی، 1392 اسفند 10(بفروئیه 
  

 هفته کار، 2 بنابراین پس از کردند یم ماه در کنار هر میله چاه فعالیت 3 نزدیک به ها یمقن
، انـد   دهینرسـ آنان مجبور بودند تا زمانی که به گل سفت          . کردند یمفرنگی    اقدام به ساخت کاله   

ها جهت عوض کـردن   فرنگی از کاله. زیر آفتاب سوزان فعالیت خود را ادامه دهند     صبر کنند و    
  .برند یم بهره مدت کوتاهلباس، صرف چاي و صبحانه و استراحت 

  

  
  )نادر پیري اردکانی، 1392 اسفند 10(ها  فرنگی  نماي کلی کاله-14عکس 
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، بلکه گل کش با گذارد ینمي بر دوش قنات ا نهیهزها،  فرنگی ساخت این نوع کاله
 آن از آفتاب سوزان کویر هیسا تا براي لحظاتی در پناه آورد یمهنرنمایی خود سرپناهی به وجود 

  . براي گردشگران داردالعاده فوقي ا جاذبهگونه نماها در دل کویر سوزان  این. در امان بمانند

هـاي کوچـک یـک تـا چنـد طاقچـه جهـت قـرار دادن            فرنگـی   ها یا کاله    گمبهدر  
. فرنگـی متفـاوت اسـت        در هـر کـاله     هـا   طاقچـه محـل   . کردند یموسایل خود طراحی    

ــا طاقچــه را کجــاي کــاله  معمــوالً . فرنگــی در نظــر بگیــرد بــستگی دارد ســازنده و بنّ
هـایی کـه در    فرنگـی  حتـی در کـاله  . ي است و قـانون خاصـی بـه دنبـال نـدارد     ا  قهیسل

 تـا فـضاي     کردنـد  یمـ ایجـاد    کـوچکی رو بـه بـاد         پنجـره ،  سـاختند  یمـ فصل تابستان   
 متــر 5 متــر و حــداکثر 5/2هــا، حــداقل  فرنگــی طــول ایــن کــاله. داخــل خنــک شــود

 تـا در پوشــیدن  ،گرفتنـد  ینمــ متـر بیـشتر در نظـر    5/1 تــا 1  راهـا  آناسـت و عـرض   
 ،مـدور بـسازند   سـقف    تـا    ندامـا اگـر در نظـر داشـت        . برنخورنـد  به مشکل    ها  آنسقف  
  ).6یادداشت : 1393نادر پیري اردکانی، ( رفتندگ یم در نظر تر ضیعرپهنا را 

هرحـال   بـه . آوردنـد  یمـ ي بـه وجـود      ا  پـشته ها را معمـوالً در هـر          فرنگی  این کاله 
 کـه اسـتادي خـاص خـود را       هرچنـد هـا خیلـی سـاده اسـت           فرنگـی   ساخت این کاله  

فرنگــی  در مــواردي کــه نگارنــده مــشاهده کــردم در یــک کتــوال دو کــاله . طلبــد یمــ
ـ احتمـاالً تعـداد نفـرات       . نـد ساخته بود   در مـواقعی بیـشتر بـوده، بنـابراین در          هـا  یمقن
  .اند کردهفرنگی اصلی، گمبه اي دیگر بنا  کنار کاله
ـ  نزدیـک بـه   و، انـد  شـده  سـاخته خیلـی سـاده      هـا   فرنگـی    کـاله  کـه   اینبا    قـرن  مین

  !اند ستادهیا هنوز در برابر باد و باران مقاوم ، اماقدمت دارند
  
  هاي کشتخوانی فرنگی کالهها و  گمبه

هـا نیـز وجـود دارد کـه            در کـشتخوان   هـا  یمقنـ هـاي     فرنگی  ها و کاله    نظیر همین گمبه  
هـا   گمبـه  .ردیـ گ یمـ ن قـرار  ا، دشـتبانان و خـرده مالکـ     هـا   رابیممورداستفاده طاقدران،   
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 از هــا یمقنــهــاي  فرنگــی هــا و کــاله هــاي کــشتخوانی بــرخالف گمبــه فرنگــی و کــاله
 و از اســتقامت و پایــداري خـــوبی   انــد  شـــده ســاخته اهگــل  خــشت و انــدود ک  

هــاي کــشتخوانی،  فرنگــی هــا و کــاله گمبــه) 16 و 15تــصاویر شــماره  (.برخوردارنــد
ن بـراي حفـظ آن هرسـاله آن    ا و مالکـ انـد  کـرده ي گونـاگون تعبیـه   ها طاقچهشومینه و  

  ).7یادداشت : 1393نادر پیري اردکانی،  (کنند یمرا با کاهگل اندود 
  

  
، 1392 تیر 24(آباد اردکان  هاي کشتخوانی در کشتخوان کمال ي از گمبها نمونه -15 عکس 

  )نادر پیري اردکانی
 قهیسل و معموالً طبق کند ینمهاي کشتخوانی نیز از الگوي خاصی پیروي  ساخت گمبه

ها  مبهها مورد نظر نیست بلکه کاربرد گ بحث زیباشناختی گمبه. شود یممالک و یا معمار احداث 
  .باشد یمها محل استراحت دشتبان، مالک و یا شارب   کاربرد گمبهترین مهم. مورد نظر است

 و هــا رابیــم طاقــداران، دشــتبانان، اســتفاده عــالوه بــر هــا مکــانایــن از امــروزه 
 و تـا پاسـی   کننـد  یمـ عنـوان محـل پـاتوق از آن اسـتفاده           ن، جوانان نیز بـه    اخرده مالک 

  ....و  نندینش یماز شب در آن 
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هـاي کـشتخوانی و     گمبـه ،هـا  فرنگـی  هـا، کـاله   بـوکن کـه  در واقـع بنـده معتقـدم    
. رسـند  یمـ  و در کـشتخوان بـه تکامـل       شـوند  یمـ  دشـتبانی از مـادر چـاه متولـد           صفه

 و درنهایــت بــه کــشتخوان منتهــی شــود یمــایــن ســیر تکــاملی از مــادر چــاه شــروع 
وان بـا معمـاري خــاص و    البتـه در کـشتخ  )پـالن مراحـل تکمیلـی بــوکن   . (گـردد  یمـ 

نـادر پیـري   ( .ردیـ گ یمـ  مورداسـتفاده قـرار     هـا   قـرن  و   گـردد  یمـ استحکام زیـادي بنـا      
  ).9یادداشت : 1393اردکانی، 

ن، شــاربین و نگهــداري از اهــا محــل اســتراحت مالکــ  کــاربرد بــوکنتــرین مهــم
در هنگـام سـاخت     را   نقـش    تـرین   مهـم ایـن موضـوع     . برخی وسایل کشاورزي اسـت    

 .ردیـ گ یمـ  بعـد قـرار      درجـه  بحـث زیباشـناختی،  آسـایش و تفـریح در             ،اردها د   گمبه
  . افتد یم و گاهی از قلم گردد یمی آسایش و زیباشناختی پررنگ گاه

ــه  ــا گمب ــوکن ت ــل ب ــصادي   ســیر تکام ــاعی و اقت ــد اجتم ــشتخوانی از بع هــاي ک
ــل ــل قاب ــتتأم ــر .  اس ــاکنون از نظ ــارت ــهی و خیت ــشی  رابط ــن دو پژوه ــاعی ای  اجتم

  . نگرفته استصورت
  

  
  )نادر پیري اردکانی ( کشتخوانی در کشتخوان اسدآباد اردکانگمبه نمونه -16عکس 
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طـور کـه قـبالً اشـاره       متـر؛ همـان  2 متـر و ارتفـاع آن نزدیـک بـه      5قطر گمبـه حـدود      
 گمبـه ایـن نمونـه   . شـوند  یمـ هـا بـه اشـکال گونـاگونی سـاخته       ها در کـشتخوان     گردید گمبه 

ــا محــل  ــویري و   کــشتخوانی تنه ــاي ک ــرار از ســرماي اســتخوان ســوز، گرم اســتراحت و ف
ــ  ــراي مالک ــادر (، 1392 اســفندماه 9(. ن و شــاربین اســتانگهــداري وســایل کــشاورزي ب ن

  ).پیري اردکانی
  

  

  
   سیر تکامل بوکن-2طرح 
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هــاي دشــتبانی نــشان داده   و گمبــه فرنگــی  ســیر تکامــل بــوکن، کــاله2 طــرح رد
ـ  به مادر چاه کـه       ي نزدیک ها  قسمت، در   شود یم ، انـد   داشـته  بـا شـهر فاصـله        هـا  یمقن

ــوکن احــداث  ــب ــد یم ــه آنگــاه و کردن ــه شــهر ک ــک ب ــ نزدی فرنگــی  ، کــالهشــدند یم
 قــدمت هشــد هــاي کــشتخوانی ســاخته   و درنهایــت در کــشتخوان گمبــهســاختند یمــ

  .گردد یبازم صفویه دورههاي دشتبانی در اردکان به  برخی از صفه
  

  
  )نادر پیري اردکانی (آباد صفه دشتبانی اردکان واقع در کشتخوان کمال نمونه - 17عکس  

حوضچه کوچکی که در روبه . مرد کشاورز براي استراحت به این صفه پناه آورده است
آباد بود، اما قنات چند  روي صفه دشتبانی قرار دارد، روزگاري میزبان آب قنات کمال

 تیر 24(! اند رفتهویري آن نیز از بین سالی است که فوت کرده و آبزیان ارزشمند ک
  ).، نادر پیري اردکانی1392
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  :صفه دشتبانی
ن ا مالکــهمــهبنــابراین . شــود یمــ کــشتخوان ســاخته نفقــه دشــتبانی بــر اســاس صــفه

 صـفه شـامل یـک اتـاق مخـصوص فـصل زمـستان        .  از این صفه بهـره ببرنـد      توانند یم
 در ایـن مکـان  . برنـد  یمـ ن بهـره  کـه در فـصل تابـستان از آ   ) ایـوان (و یک صفه   است  

ي بـزرگ پـر از آب وجـود دارد تـا اهـل کـشتخوان از آن اسـتفاده        ا خمـره یک تنور و   
  .)17تصویر شماره  (کنند

ـ          چندان  نه درگذشته    بـا چهارپـا آب را   بـار   ک دور دشـتبان موظـف بـود؛ روزي ی
ی  دشـتبان صـفه با سبو به کـشاورزان مـشغول کـار برسـاند؛ کـشتخوان همیـشه آب در         

ــر  الزحمــه حــق. داشــت ــانی ب ــأمین کــردن آب صــفه، روشــنایی، نگهب  آب آوردن و ت
ــهاســاس  ــه ا نفق ــي اســت ک ــبا یم ــدا مالکــستی ن امالکــ. ن و شــاربین پرداخــت کنن

. دادنـد  یمـ  و بـه دشـتبان تحویـل       کردنـد  یمـ تعدادي کـوزه بـا پـول نفقـه خریـداري            
ی از  خـوب   بـه ن دشـتبان    بنـابرای .  دشـتبان بـود    عهـده  هم بر    ها  کوزهمسؤولیت نگهداري   

  ).625 یادداشت ،1392دهستانی، (. تا متضرر نشودکرد یم مراقبت ها کوزه
  

  يریگ جهینت
ـ امروز اگر میراثی مثل بـوکن از          مانـده  یبـاق ي گذشـته    هـا   انـسان ، چوپانـان و     هـا  یمقن

ــدارد شــاید مهــم   ــی ن ــدان اهمیت ــروز چن ــسل ام ــراي ن ــل آن عــدم  اســت ب ــرین دلی ت
ــافی، شــناخت و ــژوهش ک ــاهوي گــسترش .  ضــرورت حفــظ آن باشــدپ ــن هی در ای

 همـه و همـه سـبب شـده     هـا  جـاده محیطـی، گـسترش      شهرها تخریـب منـابع زیـست      
.  یکـی پـس از دیگـري از بـین بـرود     هـا  قنـات داشـتن   است که روند سنتی زنـده نگـه     

هــا بـراي نـسل آتــی یـک ضــرورت     شـاید تـالش بــراي حفـظ برخـی از ایــن بـوکن     
ــد ــده در . باش ــالنگارن ــا س ــه در یه ــوزهی ک ــژوهش  ح ــه پ ــات ب ــه قن  در ام پرداخت

  :ام یافته ي به نام بوکن به این نتایج دستا سازهخصوص 
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ــک  -1 ــی ی ــهط ــوکن  برنام ــام ب ــد تم ــایی بای ــشی و جغرافی ــاطق   پژوه ــاي من ه
  .دنبرداري شو گذاري و عکس مختلف کشور نقطه

 کـه کمتـر در معـرض تهدیـد هـستند      را  هـا      الزم اسـت برخـی از ایـن بـوکن          ـ2
  .ودشبندي شود و براي آیندگان حفظ  در ورودي آن عایق

ي گردشـگري شـوند بـا توجـه     هـا  جاذبـه  تبدیل بـه یکـی از   تواند یمها     بوکن -3
 در کـشور  توانـد  یمـ شـده اسـت بـدین واسـطه         ایـران مهـد کـاریز شـناخته        کـه   اینبه  

  .صنعت توریست را رونق بخشد
شـده اسـت      ر پرداختـه  هـاي شـهرهاي مختلـف کـشو          تاکنون کمتـر بـه بـوکن       ـ4

ــوکن  ــین ب ــداقل ب ــابراین ح ــف  بن ــاي مختل ــمقاه ــه  ا سهی ــا وج ــه ت ــورت نگرفت ي ص
  .شباهت و تفاوت آن را دریابیم

  
  :تشکر و ریتقد
ـ ا در را نگارنـده  کـه  یکـسان  از دانـم  یمـ  فـرض  خـود  بـر  مقاله نیا انیپا در  نی

 تــردک زمیــعز اســتاد. مینمــا انیــب را خــود ســپاس مراتــب کردنــد یهمراهــ پــژوهش
ـ ا يرهنمودهـا  همـواره  کـه  نژاد یصف جواد  بنـده  یپژوهـش  يکارهـا  يراهگـشا  شانی

ــوده، ــر ب ــانیم محــسن دکت ــتان یرج ــناس باس ــ و ش ــاهیپا سیرئ ــش گ ــان یپژوه , اردک
ــفر خــانم ســرکار ــده یپژوهــش يکارهــا ارجمنــد شگریــرایو يحــائر دهی  در و نگارن

 همـه  در و مـواره ه کـه  یاردکـان  یتفهـا   فاطمـه  خـانم  سـرکار  زمیـ عز همـسر  از انیپا
  .شدند متحملرا  يادیز زحمات مطالب پیتا در و بودند بنده همراه حال

او ایـن دانـش   . ي شهرسـتان اسـت  هـا  قنـات جواد قانعی از اسـتادکاران جـوان       -
اخیــراً وي بــا کمــک میــراث فرهنگــی . را از پــدر و پــدربزرگ خــود آموختــه اســت

ن را جهــت گردشــگري احیــاء اردکـان بخــشی از کــوره قنــات بهاءالــدین آبــاد اردکــا 
  .نموده است
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