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چكیده
دانش کشاورزی و به دنبال آن دانایی مربوط به کشاورزی، مجموعۀ اطالعات متنوعی از علوم مربوط 
به زمین، آب و هوا، اقلیم، معماری، و مردم شناسی را طلب می کند. به عبارتی علوم زیر و روی زمین و 
حتی  جوی را نیز شامل می شود. در واقع می توان گفت در این بین کلیۀ عوامل بالفعل و بالقوه مربوط 

را می باید شناخت و از آن ها بهره برد. 
     مردم ایران به ویژه در بخش های مرکزی و جنوبی این سرزمین، بارش کم برف و باران و نامالیمات 
اقلیمی را با ابداع روش های هوشمند تعدیل کرده اند. در این زمینه شناخت الیه های مختلف زمین و 
منابع آب زیرزمینی یکی از ضرورت ها بوده است. چرا که زراعت و دهقنت یکی از مهم ترین پیشه ها به 
شمار می آمده به حدی که در متون قدیم تر این واژه با عمارت مترادف بوده، و منظور از آبادانی، آباد 
کردن زمین و نه لزوماً ساخت و سازی که امروزه از این لغت برداشت می شود، بوده است. آباد کردن 
زمین در این جا نیز در درجۀ اول با فعل کندن همراه است. به این معنی که انسان با کم ترین تغییر در 

بستر طبیعی از قابلیت های زمین برای فراهم کردن تولیداِت مورد نیاز بهره برداری می کند.
     از طرفی شیوة دست کند که در حوزة معماری متفاوت با معماری مرسوم و با حفر تودة پر سعی 
در فراهم ساختن فضاهای مورد نیاز دارد، در حوزة کشاورزی نیز در مناطقی که به دلیل جنس خاص 
با دشواری و محدودیت  یا کمبود خاک کشاورزی حاصل خیز  و  بستر طبیعی، شرایط سخت جوی 
آن  آب وهوای  با  مطابق  منحصربه فردی   روش های  مرسوم،  کشاورزی  با  مقایسه  در  است،  روبه رو 
به  تنها  اقلیمی  انسان ها در شرایط دشوار  یافته های تحقیق نشان می دهد  سرزمین فراهم می سازد. 
استفاده از سطح زمین برای کشت اکتفا ننموده و بستر طبیعی را دراشکال و سطوح مختلف جهت 
فعالیت های کشاورزی شکل می دهد. خلق روش های بدیع به منظور دسترسی به آب و فراهم نمودن 
محیط مناسب کشت در دل زمین نمونه های متنوع میراث کشاورزی دست کند را شکل  می دهد، که 

موضوع این تحقیق است.
     روش تحقیق در این بررسی کیفی است و از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی، نمونه های 
مختلف در این زمینه را شناسایی و معرفی کرده است. در این تحقیق سعی شده است با برشمردن 
میان  این  در  فرآیند کشاورزی،  مصادیق کشاورزی دست کند معرفی شود.  مؤثر در  عوامل مختلف 
مزارع، کبوترخانه ها، قنات و سایر تأسیسات دست کند مرتبط با موضوع کشاورزی مورد شناسایی و 

معرفی قرار گرفته اند.

واژههایکلیدی
میراث کشاورزی، معماری دست کند، کبوترخانه، قنات، مزرعه.
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مقدمه
کش��اورزی یکی از رویکردهای انسان در تعامل او با طبیعت 
پیرامون اوس��ت. بدی��ن ترتیب که با ش��ناخت و تعمق او در 
طبیع��ت روز ب��ه روز دانش او از پوش��ش گیاه��ی و جانوری 
محیط پیرامونی وی افزایش یافته و با اس��تفادة بهینه از این 
منابع، نخس��ت از طریق شکار و جمع آوری دانه های خوراکی 
و میوه چینی و س��پس با اهلی ک��ردن حیوانات و دامداری و 
بعد از آن با کاش��ت دانه ها و کش��اورزی توانست غذای الزم 
را برای خ��ود و دیگران فراهم کند. اگر در دامداری به دنبال 
جس��تجوی چراگاه مناس��ب از ناحیه ای به ناحیۀ دیگر کوچ 
می کرد، برای کش��اورزی الزم بود که یکجانش��ین ش��ده به 
س��اخت پناهگاه، روستاها و ش��هرها اهتمام ورزد. بدین گونه 
بود که س��کونت گاه های بشری پیرامون سرزمین های غنی از 
منابع طبیعی، زمین های کش��اورزی، و آب ها ش��کل گرفت. 
مزارع و باغ ها توس��عه یافتند و ب��ه دنبال آن خدمات مرتبط 
با این معیش��ت و زیرس��اخت های الزم گسترش پیدا کردند. 
کم ک��م اهمیت و رونق یک مکان، وابس��ته به میزان تولیدات 
آن از جمل��ه تولیدات کش��اورزی ش��د. با باال رفت��ن تولید و 
پدی��د آمدن مازاد تولید، جوامع مصرف کنندة رش��د یافتند و 
امروزه با توجه به پیش��رفت تکنولوژی و صنعت، از بین رفتن 
منابع طبیعی و آلوده ش��دن ه��وا و خاک و آب، تغییرات آب 
و هوایی و بارش کم، روز به روز ش��اهد کاهش تولید و درصد 
باالی مصرف هس��تیم. در چنین احواالتی اس��ت که شناخت 
میراث کش��اورزی و حفظ و مدیریت درست منابع طبیعی از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت؛ ت��ا آنجا که در جوامع جهانی 
نیز توجه ویژه ای به این امر معطوف شده است. به طور مثال 
کمیتۀ جهانی ایکوموس س��ال 2010 میالدی را سال میراث 
کش��اورزی نام گذاری ک��رد. بنابراین ش��ناخت ابعاد گوناگون 
میراث کش��اورزی و اس��تفاده از تجربیات گذشتگان در این 
زمینه می تواند کمک بزرگی در دستیابی به روش های بهینه 
مدیریت منابع به دس��ت دهد. در این راس��تا توجه به میراث 
کشاورزی دست کند � که یکی از انواع میراث کشاورزی است 
و تا کنون به آن کمتر توجه ش��ده است � می تواند در روشن 
کردن بس��یاری از ش��یوه ها و نبوغ به کار گرفته شده در این 

زمینه مفید باشد.
  م��ردم ای��ران به س��بب میزان ان��دک بارش ب��رف و باران، 
به ویژه در بخش های مرکزی و جنوبی این س��رزمین، همواره 
نامالیماتی از این دست را با ابداع روش های هوشمند تعدیل و 
چاره کرده  اند و در این زمینه شناخت الیه های مختلف زمین 
و منابع آب زیرزمینی یکی از ضرورت ها بوده اس��ت. معماری 
دست کند که در مقایسه با معماری مرسوم کم ترین تغییر در 
بس��تر طبیعی را ایجاد می کند، در حوزة کشاورزی نیز نمود 
پیدا می کن��د.  به علت کمبود خاک کش��اورزی حاصلخیز و 
وضعیت س��خت طبیعی و جوی، روش های منحصربه فردی با 
استفاده از خلق تأسیسات و تجهیزات در دل زمین و یا انتقال 
س��طح قابل کشت از سطح به عمق شکل می گیرد که در این 

تحقیق کشاورزی دست کند نامیده می شود.
     روش ای��ن تحقی��ق کیفی اس��ت و با رویک��رد تحلیلی و 
اب��زار مطالعات کتابخانه ای و میدانی تالش دارد با شناس��ایی 
نمونه ها و راه حل های به کاررفته، مصادیق میراث کش��اورزی 
را در معم��اری دس��ت کند بررس��ی کند. در ای��ن تحقیق در 
سطوح متفاوت از جمله مدیریت سرزمین و منابع، تأسیسات 
و تجهیزات مرتبط، و فضاها و عناصر ش��کل یافته شناسایی و 

معرفی می شوند.

1.مفهومواهمیتکشاورزی
همان گونه که آمد کش��اورزی از گذشته تا به امروز از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده اس��ت و البته در گذشته به دلیل نقش 
برجسته تر آن در زندگی جوامع، جایگاه باالتری داشته است. 
واژة کش��اورزی در متون عمدتاً زراع��ت، دهقنت، برزگری و 
عمارت معنی ش��ده است. همچنین کش��ت کاری، زراعت، و 
فالحت معنی شده است )لغت نامۀ دهخدا، ذیل »کشاورزی«(.
در متون تاریخی زراعت یکی از مهم ترین پیش��ه ها محسوب 
می ش��ده است. از جمله آمده اس��ت: »که بعد از علم خواندن 
بهتری��ن کاره��ا زراعت اس��ت و بعد از آن تج��ارت« )ابونصر 

هروی، 1346: 11(.
     سیداسماعیل گرگانی بقاي عالم را در چهار چیز می داند: 
»اول امر دهقنت، دوم صنعت اصحاب حرف، سوم سیاست و 
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مهابت ملوک و س��الطین که نظام عالم و عالمیان به شمشیر 
اس��ت، و چهارم علم علما... این چهار طایفه سبب بقای عالم 
اند، اما چون به حقیقت نگاه کنی بدانی که دهقان نیز س��بب 
بقای این سه طایفۀ دیگر است که اگر زراعت از میان برخیزد 
حیات جملۀ حیوانات درچه مستحیل گردد« )ابونصر هروی، 

.)11: 1346
     اهمیت این حرفه آن چنان بوده است که در متون قدیم 
و فرهنگ نامه ها، زراعت را با عمارت و آبادانی معنی کرده اند. 
عالءالدولۀ سمنانی می گوید: »اگر خلق بدانند که از عمارت و 
زراعت دنیا که از برای فایده و دخل کنند به وجه اسراف چه 
ثواب است، هرگز ترک عمارت نکنند و اگر بدانند که از ترک 
عمارت و گذاش��تن زمین معطل چه گناه حاصل ش��ود هرگز 

نگذارند که اسباب آن خراب شود« )همان، 23(.
     عم��ارت پذیرفتن به معنای قابل آبادانی و زراعت ش��دن 
)بهشتی و قیومی، 1388: 182( و آبادانی به معنای عمران و 
عمارت و آن زمین را که دروست برکت و آبادانی و قاعده های 
اس��توار می نهد  )لغت نامۀ دهخدا، ذیل »کش��اورزی«( معنی 
شده است. با اندک تأملی بر معانی مطرح شده می توان تنزل 
جایگاه کش��اورزی را در حال حاضر نسبت به گذشته ارزیابی 

کرد.
  

2.مفهوموگسترۀمیراثکشاورزیدستکند
آن زمان که کش��اورزی تمام یا بخشی از معیشت یک جامعه 
را فراهم می کرد، س��ازگاری با اقلیم، انتخاب زمین مناس��ب، 
ش��یوة کش��اورزی و ابزار و وسایل مناس��ب این کار از عوامل 
مهم و کلیدی به حس��اب می آمد. از طرفی این معیش��ت در 
محیِط پیرامونی و س��نت زیس��ت و ساخت و بافت آن جامعه 
تأثیر می گذاشت. استفاده از شیوة َکند که ارتباط مستقیم با 
زمین و بستر طبیعی دارد، شاید بتوان گفت که در درجۀ اول 
در کشاورزی نمود پیدا کرده است. با توجه به زمین پناه بودن 
آثار دست کند، کشاورزی نیز در نقاطی که شرایط سخت آب 
و هوایی امکاِن کش��ت محصوالت را با دشواری همراه می کرد 

از سطح به عمق می رفته است. 
     همچنین، به علت محدودیت منابع آبی در سطح زمین و 

آب و هوای گرم و خشک و تبخیر زیاد آب، با انتقال و هدایت 
آب ب��ه الیه های زیرین و با انتقال زمین کش��اورزی به عمق، 
امکان دسترسی به منابع آب زیرزمینی را بهتر فراهم می کند. 
     در بخ��ش عم��ده ای از محوطه ه��ای دس��ت کند با توجه 
به بستر آتشفش��انی موجود که امکان ش��کل گیری معماری 
دس��ت کند را فراه��م می کند، خاک زیادی برای کش��اورزی 
وجود ندارد. در این مناطق با شناسایی نوع محصوالت سازگار 
با این بستر و اقلیم منطقه، روش های خالقانه به منظور کشت 
محصوالت مناسب ابداع می شود حتی در بخش هایی با توجه 
به محدودیت زمین برای کش��اورزی، نخست زمین کشاورزی 
در نظر گرفته ش��ده و انتخاب می ش��ود و ایجاد سکونتگاه در 
درجۀ دوم اهمیت قرار می گیرد. بنابراین در ش��رایطی سطح 
زمین به کش��اورزی اختصاص یافته و انس��ان ها در زمین و یا 
دامنه هایی که امکان کش��اورزی نیس��ت، سکونت گاهی برای 
خود حف��ر می کنند. بدین صورت که با اس��تفاده از معماری 
دست کند و آمیختگی آن در دل بستر به بهترین شکل ممکن 
به آمایش و مدیریت مناس��ب س��رزمین پرداخته شده است. 
بعد دیگری از ابعاد کشاورزی دست کند تأسیسات، تجهیزات، 
فضاها و شیوه ای است که مردم کشاورز برای تولید، برداشت، 

فناوری و انبار محصوالت خود ایجاد کرده اند. 
     بدین ترتیب می توان دریافت که میراث کشاروزی دست کند 
ابعاد و سطوح گسترده و متنوعی را شامل می شود. که به طور 
عمده می توان آن را در دو س��طح، مدیریت مناسب سرزمین 
و ایجاد تأسیس��ات و  تجهیزات مورد نیاز دانست؛ از یک سو 
ب��ا اس��تفاده از ویژگی زمین پناه بودن خ��اک و انتخاب عمق 
مناسب برای زیست و کشت، و از سوی دیگر کلیۀ سنت ها و 
شیوه هایی که با استفاده از َکند و معماری دست کند در حین 
تولید، جمع آوری، فرآوری و نگهداری محصوالت کش��اورزی 

خود ابداع کرده است.
 

3.مدیریتمناسبسرزمین 
در معماری دست کند علیرغم وجود محدودیت های طبیعی با 
توجه به پتانس��یل ها و وضع طبیعی زمین، به انحای مختلف 
مناب��ع موجود به بهترین ش��کل مورد توج��ه و مدیریت قرار 
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گرفته است. در نقاطی که بستر آتشفشانی برای کندن وجود 
دارد و خاک کش��اورزی کمیاب اس��ت، بهترین محصولی که 
امکان کش��ت در این نقاط را داش��ته شناس��ایی و با استفاده 
از ش��یوه های خالقانه کشت شده اس��ت. در نقاطی که زمین 
به کاربری ه��ای دفاعی از جمله خندق ها اختصاص یافته، در 
زمان هایی برای کش��اورزی نیز مورد اس��تفاده قرار می گرفته 
اس��ت. هم چنی��ن می توان چنین گفت که انس��ان نخس��ت 
زمین های قابل کش��ت را انتخاب و س��پس هر آن زمینی را 
که برای کش��اورزی مناس��ب نبود به محل سکونت تخصیص 
می داد. به همین علت در جایی به دامنۀ کوه و در جای دیگر 

به درون زمین و پیرامون گودال باغچه ها سکنی می گزید. 

4.انتخابخاکهایآتشفشانیبرایکشتانگور
خاک های آتشفشانی در سراسر جهان یکی از حاصل خیزترین 
 )Neall, 2003:1( خاک ها با قابلیت کش��ت متراکم  هستند
ب��ه همین دلیل معم��والً در نقاطی که به دلیل وجود بس��تر 
آتشفشانی و مناس��ب، امکان ایجاد فضاهای دست کند وجود 
دارد، کش��اورزی نیز � به ویژه کش��ت انگور که در خاک های 
آتشفش��انی خوب رشد می کند � ش��کل گرفته است. در این 
مورد می توان از تاکس��تان های انگور در س��رزمین کاپادوکیه 
ن��ام برد که از آنها برای تهیۀ ش��راب مقدس در کلیس��اهای 
دس��ت کند منطقۀ گورمه اس��تفاده می ش��ده اس��ت )تصویر 
1(.  در روس��تاهای دس��ت کند مجمع الجزایر سانتورینی در 

یونان نیز علیرغم وجود توفان های ش��ن که کش��اورزی را با 
مشکل مواجه می سازد، به س��بب کیفیت مناسب خاک های 
آتشفش��انی، این منطقه در کشت انگور زبان زد است )تصویر 
2(. در اینج��ا با اس��تفاده از ش��یوه های خالقان��ه و حفاظت 
بوته های مو در درون س��بدهای چوبِی بافته شده، این نهال ها 

تصویر 1. تاکستان انگور کاپادوکیه بر بستر خاک آتشفشانی 

.)Omer Demier, 1997:عکس از(

.)www.vinepair.com :تصویر 2. کشت انگور در مجمع الجزایر سانتورینی یونان  )مأخذ

6



را از گزن��د توفان های س��همگین در امان می دارند. به طوری 
که محصوالت کشاورزی این منطقه موجب جذب گردشگران 

 .)Ashrafi, 2008( بسیار شده است
     در ایران نیز در کندوان و نیز میمند کشت انگور از سابقۀ 
زیادی برخوردار اس��ت و هم اکنون نیز کش��ت انگور در این 
مناط��ق ادامه دارد. به طوری که در منطقۀ میمند آبادی های 
زی��ادی با نام های مرتبط با انگ��ور از جمله رزملک، مورنگ و 
رزر، کهنمور، و... وجود دارد. در این منطقه تأسیسات مربوط 
به تهیۀ دوشاب نیز به وفور به چشم می خورد. از دیگر نمونه ها 

در ایران می توان از کهره های انگوری در بوشهر نام برد.

5.استفادهازخندقهابرایکشاورزی
خندق ها که در درجۀ اول نقش دفاعی را در گرداگرد شهرها 
به عهده داش��ته اند و گونه ای از معماری دست کند دفاعی به 
حساب می آیند، در مواقعی به عنوان زمین کشاورزی نیز مورد 

بهره برداری ق��رار می گرفته اند. با پایین رفتن در دل خاک و 
با بهره گیری از رطوبِت بیشتر زمین، نیاز به آب کمتری برای 
کش��ت بوده اس��ت. افزون بر آنکه کاش��ته ها از گزند بادها و 
توفان های ش��ن نیز در امان می مان��د. در این میان خندق ها 
فضاهای کنده شدة مناسبی بوده اند که می توانسته اند به ویژه 
در مواقع صلح و آرامش به باغ و زمین های کش��اورزی تبدیل 
ش��وند. وجود باغ ها و فضاهای سبز پیرامون نارین قلعه میبد، 
در محل خندق سابق شهر گویای این مطلب است. همان گونه 
که در مورد اس��تحکامات ش��هر دامغان و قلعۀ آن چنین رخ 

داده است )تصویر 3(.
     عطامل��ک جوین��ی گزارش می دهد که در س��ال 642ق 
/1245م اس��ماعیلی ها بخشی از استحکامات دامغان را ویران 
کردن��د و ب��ه آن آب انداختند و به جای آن غالت کاش��تند 

)عدل، 1380: 27(.
 

تصویر 3. نارین قلعه میبد  )عکس از: ذات اله نیک زاد(.
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  6.اولویتاختصاصسطحزمینبهمزارعوزمینهای
کشاورزیوانتقالسایرکاربریهادردلخاک

از دیگ��ر تمهیدات به کار گرفته ش��ده ب��رای مدیریت بهینۀ 
س��رزمین، اختصاص س��طح زمین ب��ه کش��اورزی و انتقال 
فضاهای مسکونی به زیرزمین در قالب گودال باغچه است. از 
نمونه های بارز در این خصوص می توان آثار ماتماتا در تونس 
را ن��ام برد. بعد از آنکه مردم ماتمات��ا از قالع باالی کوه ها به 
دشت سرازیر شدند، منازل خود را با ایجاد حیاط های مرکزی 
به دل زمین برده و از سطح همکف برای کشت و کار استفاده 
کردن��د )ط��رح 1(. همین اتفاق در ایالت شانگس��ی چین در 

اطراف رودخانۀ زرد تکرار شده است.
     اهمی��ت زمین ه��ای کش��اورزی به حدی بوده اس��ت که 
در ش��رایط الزم نه تنها س��طح زمین به واحدهای مسکونی 
اختص��اص نمی یافت بلکه حتی ب��رای دفن مردگان که برای 
انس��ان همیشه محترم شمرده شده اند، نیز تمهیدات دیگری 

اندیشیده اند.
     »مردم آن دوره ) هخامنش��ی( به سبب کمبود زمین های 
کش��اورزی نتوانس��ته اند مقدار زیادی از زمین ه��ای تقریباً 
مرغوب و قابل کش��ت را به گورس��تان اختصاص دهند، زیرا 
ب��ه فرض اینک��ه همۀ گورهای س��نگی موجود ام��روزی در 
زمین های قابل کش��ت سیراف ایجاد می گردید حتی یک متر 
هم زمین کشاورزی برای آنها باقی نمی ماند. از این رو زحمت 
زی��ادی را تحمل کرده و قبور را در روی صخره س��نگ ها که 
هیچ گونه استفاده از آن ها نمی شده است کنده اند و محققان 
و پژوهشگران را تا حدود زیادی با شک و تردید مواجه ساخته 

اند )معصومی، 1383: 177-176(

7.اس�تفادهازگودالهایکاشتدرختاندرسیرافو
بوشهر

نمونه های دیگری که در مناطق مختلف با آن روبه رو هستیم 
حفر گودال ها و یا مزارع دس��ت کند اس��ت که عمدتاً در آب 
و ه��وای گرم و خش��ک و مناطقی که دارای ش��رایط جوی 
نامناس��ب و در معرض توفان های شن هستند و با کمبود آب 
مواجه اند، مش��اهده می شوند. از نمونه های بارز در این زمینه 
می توان از گودال های کش��ت نخل در س��یراف ن��ام برد. این 
گودال ها ش��رایطی را فراهم می کردند تا نخل بتواند در عمق 
زمین از رطوبت خاک بهره مند شده و بی آبی منطقه را تحمل 

کند.
     ش��اید گویات��ر از نوش��تۀ ابن بلخی در فارس��نامه )500  
510ق( وصف��ی در ب��ارة این مورد نتوان یاف��ت: »این اعمال 
ایراهس��تان و ک��ران همه در بیابان اس��ت و ک��ران از اعمال 
سیراف است و گرمسیر به غایت � چنان که تابستان جز مردم 
آن والی��ت آنجا مق��ام نتوانند کردن از صبع��ی گرما و هیچ 
آب روان نباش��د و نه کاریز، و همه غلۀ ایش��ان بخس اس��ت 
و جز درخت خرما هیچ میوه ندارد. درختان خرما ایش��ان بر 
روی زمین نباش��د کی آب نیابد و خشک شود. پس به اندازه 
درخت��ان خرما گوی )گودی( عظیم هر جا به زمین فرو برده 
باش��ند و خرما در آن گوها نش��انده، چنانک جز س��ر درخت 
پدید نباشد، تا زمستان گوها از آب باران پر شود، و همه ساله 
درختان خرما در چاه کارند؟ و این ایراهستان است«. حمداهلل 

.)D’après Geneviève Libaud, 1986: 121(  طرح 1.  گودال باغچه های دست کند ماتماتا
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مس��توفی نیز این مهم را چنین توصیف کرده است: »کران و 
ایراهستان در بیابانی است و گرمسیر به غایت چنانکه تابستان 
آنج��ا جز معدودی چند نباش��ند و آب روان و کاریز ندارد. و 
غله همه دیمی بود. و از میوه جز خرما ندارند و همه در گوها 
نشانند تا در زمستان از باران پر آب شود و به تابستان درخت 

را تازه دارد«)جعفری، 1394، 138(.
     در بخش شرقی درة لیر سیراف تعداد زیادی از این چاله ها 
)نس��بت به دیگر اماکن( مش��هود اس��ت که به احتمال همان 
گودی هایی است که جغرافی نویسان قدیمی در هنگام حضور 
در س��یراف به عنوان مش��خصۀ این منطق��ه در نوع باغ داری 
منحصربه فرد س��یراف توصیف کرده اند... ابعاد این گودی ها، 
کم و بیش هم اندازه اس��ت و گاه بیش از 4 متر عمق و 6 متر 
ع��رض دارد و در حال حاض��ر در بیش تر آنها درختان خودرو 
رویی��ده اند )تصویر 4( در بیش تر این گودی های بزرگ، ابعاد 
باالی��ی عریض تر از ابعاد بخش انتهایی و زیرین آن ها اس��ت. 
ریشه و تنۀ درخت درون گودي های زیرین قرار داشته و  پس 
از رش��د و رویش درختان در سال های ثمردهی � که شاخه ها 

و س��اقه های آنها پهن تر و فضای بیشتری را اشغال می کند، � 
عرض باالی گودال ها نیز بیش تر می شود )همان، 141(.

     نمون��ۀ دیگ��ر در این زمینه َکهره های انگوری بوش��هر در 
نزدیکی سیراف اس��ت. در منطقۀ تنگک و امامزاده به همین 
ش��یوه به باغ داری می پردازند و عمدتاً به پرورش مو مشغول 

اند )تصویر 5(.
  

8.مزارعچالۀسنبک
نمونۀ دیگر مزارع دس��ت کند چالۀ س��نبک در منطقۀ آران و 
بیدگل در ش��مال اس��تان اصفهان است که حیرت و شگفتی 
انس��ان را برمی انگی��زد. این مزارع در اطراف ش��نزارهای بنِد 
ری��گ وجود دارن��د. در این باره کالنتر ضرابی چنین نوش��ته 
اس��ت: »باید دانست که در کاشان کشت زراعت دیم متداول 
و معتبر نیس��ت مگر زراعت هندوانه که در سمت ریگستان... 
در دامنه های بند ریگ بی ش��خم و ش��یار با سر بیل زمین را 
چاک زده تخمه بریزند و چون سبز شود شش برگ گردد هر 
چالی را یک بوته گذارند و از پی کار خود روند و چون به ثمر 
رسد دیده بان گمارند و تا اواخر پاییز سه چهار دست هندوانۀ 

بزرگ ممتاز چینند« ) ضرابی، 1341: 162(.
     از جمل��ۀ عمده تری��ن مس��ائل اقلیم��ی این شهرس��تان، 
حرکت ماسه های رونده، محدودیت منابع آبی و شوری آب و 
خاک اس��ت. سنبک قسمت کوچکی از نوار بند ریگ یا ریگ 
بلند اس��ت. ط��ول تقریبی نوار بند ریگ ح��دود 90 کیلومتر 

تصویر 4. کهره های انگوری بوشهر، دید از داخل )عکس از: امین کیوانلو(.

تصویر 5. کهره های انگوری بوشهر، دید از بیرون )عکس از: امین کیوانلو(.
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و ع��رض آن بین 5 تا 15 کیلومتر اس��ت که از ش��مال غرب 
شهرستان به سمت جنوب شرقی کشیده شده است. نوار بند 
ریگ منطقۀ رس��وب گذاری فرس��ایش بادی شهرستان است. 
وسعت تقریبی این نوار حدود 112 هزار هکتار است. مساحت 
تقریبی چاله های س��نبک با احتساب حریم چاله ها حدود 75 
هکتار است و مساحت چاله های کشت آن اعم از فعال و غیر 
فعال حدود 20 هکتار اس��ت. در حال حاضر مزرعۀ سنبک از 
حدود 100 چالۀ فعال ) زیر کش��ت یا آماده شده برای کشت( 
تشکیل ش��ده که مساحت آن حدود 10 هکتار است. ویژگی 
منحصربه فرد س��نبک قرار داش��تن منب��ع آب زیرزمینی در 
نزدیکی س��طح زمین به فاصلۀ حدود یک متر از سطح زمین 
)کف چاله ها( است. منبع آب این منطقه یک سفرة آب نسبتاً 
سطحی است که بر اثر بارندگی های سالیانه در سرتاسر طول 
نوار بند ریگ بر روی الیۀ س��خِت زیرین ذخیره شده و سفرة 

آب را تش��کیل داده اس��ت. وجود خاک غالباً ش��نی با درصد 
بس��یار باالی ذرات شن و س��یلت و مقادیر ناچیز رس باعث 
شده که آب حاصل از نزوالت آسمانی ساالنه و به راحتی و به 
سرعت به س��مت داخل نفوذ کرده و روی الیۀ سخت زیرین 

ذخیره شود )مزینی، 1392، 76� 77(.
     این مزارع با برداش��تن خاک س��طح ب��ه عمق حدود 90 
س��انتی متر و در گس��تره ای حدود 300 ت��ا 3000 متر مربع 
ایجاد می ش��وند. با توجه به ریزش جداره های شنی، پیرامون 
چال ها با زاویۀ 45 درجه به باال خاک برداری می ش��ود. برای 
جلوگیری از آس��یِب ماس��ه های بادی و محافظت از بوته های 
هندوانه به سوف بندی چال ها اقدام می کنند. بدین ترتیب که 
با اس��تفاده از گیاهان مرتعی و تقس��یم بندی چال به قطعات 
مختلف سعی می شود به بهترین شکل از بوته ها حفاظت شود 

)تصویر 6 و 7( )طرح 2(.

تصویر 7. سوف بندی در یکی از چاله های کشت تصویر 6 مزرعۀ چالۀ سنبک )عکس از: نگارنده(.
)عکس از: مزینی، 1392: 140(.

طرح 2. کروکی برش مزرعۀ چالۀ سنبک )طرح از: نگارنده(.
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9.تأسیساتوتجهیزاتدستکنددرکشاورزی
1.9.حفرچاهوابداعقنات

ش��اید از اولین تجارب منتهی به کش��اورزی دست کند، حفر 
چاه و به دنبال آن ایجاد قنات بوده اس��ت که در فرایند آن با 
کندن زمین و رسیدن به سفره های آب زیرزمینی، استحصال 
آب میس��ر شد. ایجاد قنات )از فعل کندن ریشه می گیرد و از 
کنات به قنات تبدیل ش��ده اس��ت( نیز سیستم پیشرفته تری 
از راه نخس��ت بود و این امکان را فراهم می ساخت تا آب را از 
فواصل دورتر به س��وی زمین های کشاورزی هدایت کند. چه 
بس��ا که قنات تجربه ای گران بها برای انس��ان بوده تا هر چه 
بهتر با زوایای مختلف معماری دس��ت کند آش��نا شود و این 
تجربه را در سایر فعالیت های مورد نیاز به کار گیرد )طرح 3(.

2.9.آسیابتهیۀآرد
یک��ی از تجهی��زات بارز روس��تاها ک��ه مبتنی بر معیش��ت 
کشاورزی است، آسیاب های تولید آرد است. آسیاب های آبی 
معموالً به دو صورت ساخته و دست کند در ایران وجود دارند. 
آس��یاب های دست کند در مسیر و معرض قنات در زیر زمین 
کنده شده اند. این آسیابها عمدتاً در مناطق کویری به چشم 
می خورند. از جملۀ این آس��یاب ها می توان به آسیاب ریگارة 

نایین و آس��یاب میبد و نصرت آباد یزد اشاره کرد )تصویر 8 و 
9( )نقشۀ 1(.

     آس��یاب های زیرزمینی ش��امل راهروهای باریک و طویلی 
هستند که با توجه به اختالف سطح بیرون و درون، طول آن 
متغیر است و از این مسیر برای حمل غالت توسط چهارپایان 
به قس��مت محل آسیای آرد اس��تفاده می شده است. در این 
فض��ا کلیۀ عناص��ر و اجزا و فضاه��ای الزم از جمل��ه تنوره، 
محل قرارگیری توربین و س��نگ آسیاب، محل انباشت آرد و 
کیس��ه های غالت و نیز فضاهای جانبی چون محل استراحت 
آس��یابان، و محل نگهداری و توقف چهارپایان در درون زمین 

کنده شده است )نک: اشرفی و دیگران، 1390( )نقشۀ 2(.

3.9.کبوترخانه
ب��ا توج��ه به اهمیت کش��اورزی، اس��تفاده از ک��ود کبوتران 
س��نت دیرین و آشنایی در س��رزمین ایران است. سیاحان و 

نویسندگان محتلف به این موضوع اشاره دارند.
     »کبوتره��ا چه از نوع دس��ت آموز و چه از گونه وحش��ی 
همه جا دیده می ش��وند ولی تعداد وحشی ها به مراتب بیشتر 
اس��ت. به عقی��دة من این کش��ور )ایران( صاح��ب زیباترین 
کبوترخانه های دنیاس��ت« )گدار و دیگران به نقل از شاردن، 

  .)Ashrafi, 2008: 20(  طرح 3. کروکی برشی از سیستم آبرسانی قنات 

11



نقشۀ 1. پالن آسیاب دوسنگی و موقعیت انبارغالت و اصطبل در طول راهرو )مأخذ: اشرفی و همکاران، 1390(

تصویر 8. محل استقرار سنگ آسیاب، آسیاب دوسنگی میبد )عکس از: نگارنده(    تصویر 9.محل انبار غالت، آسیاب دو سنگی میبد )عکس از: نگارنده(.

نقشۀ 2. آسیاب دو سنگی میبد )مأخذ: اشرفی و همکاران، 1390(
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.)62  :1373
     کبوترخان��ه و دیگ��ر نام های آن چ��ون »ورده«، »برج«، 
»برج کبوتر« در نخستین فرهنگ های بازمانده و فرهنگ های 
کنونی تکرار ش��ده است. در لغت الفرس که یکی از نخستین 
فرهنگ های لغت فارس��ی است به واژه ورده برمی خوریم. اگر 
چ��ه در این کتاب ورده به معن��ای »چوب کبوتران که کبوتر 
را ب��ا آن می پرانند« معنا کرده اس��ت. در حالی که در صحاح 
الفرس مربوط به قرن هش��تم و مجمع الفرس مربوط به قرن 
یازده��م و فرهنگ ه��ای بعدی ورده به معن��ای برج کبوتران 

آمده است. 
     در بره��ان قاط��ع ورده ب��ه فتح اول و ثال��ث، مطلق برج 
عموم��اً و برج کبوتر خصوصاً و در فرهنگ ناظم االطباء، خانۀ 
کبوت��ر در سنگس��تان و خصوصاً برج کبوترخان معنا ش��ده 
اس��ت  )فره��ادی، 1372: 24(. در لغت نامۀ دهخدا نیز ورده 
به معنای خانۀ کبوتر در سنگس��تان تعریف ش��ده است. ولی 
کبوترخانه ها تنها به اش��کالی که تا کنون دیده شده، محدود 
نمی شود و کبوترخانه های دست کند از زمرة تأسیساتی است 
که به منظور کشاورزی در دل بستر طبیعی حفر شده اند. در 
منطقۀ کاپادوکیه ترکیه که در حال حاضر در فهرست میراث 
جهانی قرار دارد، ش��اهد دس��ت کندهای فراوانی هستیم که 
مجهز به کبوترخانه های دست کند هستند و عمدتاً در طبقات 
فوقانی آثار دس��ت کند تعبیه شده اند )تصویر 10و 11و12(. 
در ای��ران نیز در منطق��ۀ مراغه نمون��ه ای از کبوترخانه های 
دس��ت کند در دل زمین حفر ش��ده است که با توجه به سرد 
س��یر بودن این منطقه، ای��ن کبوترخانه در عمق زمین و دل 

بستر طبیعی کنده شده است )تصویر 13(.

4.9.انبارهایذخیرۀغالت
از دیگر عناصر دست کند مرتبط با کشاورزی می توان به محل 
انباشت غالت اش��اره کرد. ذخیرة غالت کشاورزی از مواردی 
اس��ت که همواره در س��کونتگاه ها در نظر گرفته شده است. 
ذخی��رة غالت در خمره های بزرگ و یا در فضاهای طراحی و 
تعبیه ش��ده در دل دیوار و زمین پیش بینی شده است. مسلم 
اس��ت که غالت در دل زمین و یا دیوار از دس��ترس جانوران 

تصویر 10. نمای کلی کاپادوکیه و کبوتر خانه های دست کند 

)عکس از: نگارنده(.

تصویر 11. نمای یکی از کبوترخانه های دست کند کاپادوکیه 

)عکس از: نگارنده(.
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بیش تر در امان خواهد بود و با توجه به آسایش حرارتی ثابت، 
نگهداری و س��المت آن نیز از اطمین��ان بیش تری برخوردار 
خواهد بود. س��یلوهای تعبیه ش��ده در دیواره��ا را معموالً در 
روس��تاهای ساخته ش��ده با مواد بنایی می توان مشاهده کرد. 
به طور مثال در روس��تای لیوس در نزدیکی دزفول در استان 
خوزستان به ش��کل هنرمندانه ای مخزن های نگهداری آرد و 
غ��الت را در دل دیوارهای خانه تعبیه کرده اند )تصویر 14 و 
15(. البته در روس��تاهایی که بیش تر فعالیت ها در طول روز 
در ایوان انجام می شود، معموالً دسترسی به سیلوها از طریق 

ایوان و ات��اق )هر دو( امکان پذیر خواهد بود. در روس��تاهای 
نیمه عشایری که فرهنگ کوچ نشینی و انس با طبیعت وجود 
دارد، در زندگي س��اکنان ایوان نقش فعال تری نسبت به اتاق 
دارد. بنابرای��ن دسترس��ی به انبار غالت از ایوان مهم اس��ت. 
در معماری دس��ت کند این فضا مانند س��ایر فضاها با کندن 
بس��تر طبیعی ایجاد می ش��ود. نمون��ه ای از آن را می توان در 
روس��تای جوین در پنجاه کیلومتری شهرس��تان س��منان از 
توابع شهرس��تان سرخه نام برد. این روستا در آغاز به صورت 
دست کند ش��کل گرفته اما به مرور زمان و در اثر توسعه های 

تصویر 12. نمای داخلی کبوترخانه های دست کند کاپادوکیه 

)عکس از: نگارنده(.

تصویر 13. کبوترخانۀ دست کند مراغه 

)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میمند(.

 

تصویر14. روستای لیوس در استان خوزستان 1383 )عکس از: نگارنده(                     تصویر15. یکی از سیلوهای انبار گندم در روستای لیوس در 

            استان خوزستان  )عکس از: نگارنده(.
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طرح 4. مقطع شماتیک از سیلوی تصویر 16. روستای جوین در استان سمنان 1394 )عکس از: نگارنده(
دست کند )طرح از: نگارنده( 

تصویر17. نمای بیرونی از سیلوی 
دست کند در روستای جوین در 
استان سمنان )عکس از: نگارنده( 

بعدی، فضاهای دست س��ازی را به واحدهای مسکونی اضافه 
کرده ان��د و در حال حاضر بافت روس��تا ترکیبی از فضاهای 
دس��ت کند و دست س��از اس��ت )تصویر 16 و 17(. معیش��ت 
اهالی روستا مبتنی بر دامداری و کشاورزی است و به صورت 
نیمه کوچ نش��ینی، ماه هایی از سال در روستا ساکن می شوند. 
با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده تقریباً در اکثر واحدهای 
دس��ت کند محل انبار غ��الت و آرد به صورت کنده ش��ده در 

دیواره ه��ا و یا کف مش��اهده می ش��ود. این موضوع نش��انگر 
رون��ق کش��اورزی در این منطقه به ویژه در گذش��ته اس��ت. 
نکتۀ قابل توجه دیگر فرم این انبارهاس��ت که بس��یار مشابه 
خمره های سفالی )به ویژه انحنای بدنه( نگهداری غالت است. 
 همچنین وجود دسترسی دوگانه به آنها از اتاق و ایوان بیانگر 
روحیۀ کوچ نش��ینی و سکونت بیش تر در ایوان است )طرح 4 

و 5 و 6(.

طرح 5.  نقشه خانه دست کند، موقعیت سیلو و نحوه دسترسی  )ترسیم از: محمد بلوری(                                                 
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 5.9.کارخانۀ1دوشاب
از دیگر تجهیزاتی که در ارتباط با کشاورزی دست کند مطرح 
اس��ت، فضای معروف به کارخانۀ دوشاب است )تصویر 18 و 
19( )ط��رح 7( که به صورت دو گودال متوالی در دل صخره 
ایجاد می ش��ود و برای گرفتن آب انگور به منظور تهیۀ ش��یره 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این دو گودال که در دو س��طح 
متفاوت حفر شده از طریق شیاری به یکدیگر مرتبط هستند. 

در منطقۀ میمند این شیوة تهیۀ شیره که به دوشاب معروف 
اس��ت،  هنوز پابرجاست. همۀ 35 آبادی این منطقه مجهز به 
حداقل یکی از این کارخانه ها هستند که به صورت عمومی و 
مشترک استفاده می شود. بدین ترتیب پس از ریختن انگورها 
به داخل گودال اول و له کردن آنها، آب انگور به داخل گودال 
دوم جاری شده و س��پس طی اضافه کردن چند نوبت خاِک 
مخصوص دوشاب و هم زدن آن، روی آن پوشانده می شود تا 

 طرح7. مقطع شماتیک از کارخانۀ دوشاب )طرح از: نگارنده(.

 طرح 6. مقطع از ایوان و موقعیت سیلوی دست کند )ترسیم از: محمد بلوری(
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تصویر 19. دوشاب تهیه شده پس از پخت )عکس از: نگارنده(.تصویر 18. کارخانۀ دوشاب میمند )عکس از: نگارنده(.

ه��م از گرد و غبار در ام��ان ماند و هم اینکه در معرض وزش 
باد قرار نگیرد و دمای مناسب و نسبتاً گرمی در درون گودال 

تثبیت شود.

10.جمعبندی
با عمیق تر ش��دن ش��ناخت ما از معماری دست کند، مجال  	•
توجه به زیرشاخه ها و موضوعات مرتبط  فراهم شده است. 
تنها با چنین رویکردی اس��ت که می توان به ابعاد مختلف 

این معماری پی برد. 
ه��ر موضوعی ک��ه در معماری متداول قاب��ل طرح و بحث  	•
است در معماری دست کند هم جای بحث دارد. بنابراین به 

تدریج الزم است تخصص های خاص در این معماری شکل 
بگیرد و گونه های آن مطالعه و بررسی شود.

میراث کش��اورزی دست کند یکی از شاخه هایی است که با  	•
تأمل بر آن می توان بسیاری از خالقیت ها و نبوغ بشر را که 
از دیدگان پنهان مانده اند به منصه ظهور رس��اند. با توجه 
به ش��رایط طبیعی متفاوت، نمونه های آن می تواند بس��یار 

متنوع و قابل توجه باشد.
میراث کشاورزی دست کند از جمله موضوعات بین رشته ای  	•
است که با شناخت درست آن در همۀ ابعاِد مرتبط می توان 

به فهم عمیق تری از معماری دست کند رسید.
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