
معماري بوکَني در نارين  قلعۀ ميبد

ذات  اهلل نيک  زاد
عضو پژوهشگاه ميراث فرهنگي؛ پژوهشکدۀ ابنيه و بافت  هاي تاريخي

zatnikzad@yahoo.com
نسيم غفوری

دانش  آموختۀ رشته معماری
nghafouri62@gmail.com

تاريخ دريافت: 16 /2 / 94
تاريخ پذيرش: 8 / 5 / 94

چكيده
نارين  قلعه ميبد بر فراز يک تپه ِگلين برپا شده و با توجه به اِمتزاج آن با شارستان و برخورداري از 
عناصر مستحکم دفاعي، کهن دِژ شهر ميبد بوده است. قلعه بر اساس نقشۀ بيضوي نامنظم و ارتباط 
حلزوني طرح  ريزي شده است. به  همين سبب تمام طبقات جدا از هم نيستند. قلعه در پنج حصار 
تودرتو محصور شده و از راه پنج دربند امکان رفت و آمد به آن فراهم مي  شود. خندقي عميق و پهن 
اطراف را فراگرفته است. بلنداي بنا از کف خندق تا باالي بام شاه  نشين حدود 25 متر است. کهن  ترين 
آثار در اين مجموعه گلين به  دست آمده متعلق به حدود هزارۀ چهارم پيش از ميالد و مهم  ترين آثار 
آن متعلق به عصر ساساني است. آخرين تحوالت اساسي نارين  قلعه مربوط به قرن هشتم هجري است. 
قلعه با دو فن  آوري ساخت »برپا« و »کنده« بنا شده است. به اين ترتيب که در تراز زيرين فضاهاي 
کنده و در تراز بااليي فضاهاي ساخته شدۀ برپا استقرار يافته اند. هدف از اين تحقيق پي بردن و رديابي 
فضاها و عناصر موسوم به »بوکني« است که در دل خاک رسي کنده شده و همراه با فضاهاي برپا، 
ترکيب و نظام فضاسازي نارين  قلعه را تکامل بخشيده است. اين پژوهش در صدد پاسخگويی به اين 
پرسش اساسي است: سبب پديد آمدن فضاهاي بوکني در نارين  قلعه چيست و اين فضاها چه نقشي 
در شاکلۀ اين بنا دارند؟ پاسخ به اين پرسش  ها از راه شناخت و تحليل اين فضاها حاصل خواهد شد. 
مهم  ترين اطالعات در اين زمينه از راه تحقيق ميداني حاصل شده و روش به  کار گرفته  شده در تحقيق 
توصيفي ـ تاريخي است. در نارين  قلعه فضاهای بوکنی متعددی در خود دارد. از جمله در بدنه  هاي دو 
جانب خندق که خود عنصري کنده  شده است، فضاهاي بوکني چندي پديد آمده و در بدنۀ جنوبي 
بخش اصلي قلعه، رديف قابل توجه فضاهاي کنده  شده در چند تراز وجود دارد و فضاهاي تراز بااليي 
نيز با عناصر کنده  شده مانند چاه و اتاق ترکيب شده است. ساخته شدن بنا بر روي تودۀ گل ُرس اين 
امکان را پديد آورده که در طول چند هزار سال از ظرفيت خاک بهره  برداري بهينه صورت گيرد و بنا 

با طبيعت سازگار درآيد.

واژه های کليدی
معماري بوکني، معماري گلين، نظام فضايي، نارين  قلعه، ميبد.
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مقدمه
ــت و با طرح بيضی نامنظم  ــهر ميبد اس نارين  قلعه کهن دژ ش
ــته  ای ِگلين مستقر شده است. در ميان ساخت  بر بلندای پش
ــده در  ــازهای تودرتوی دژ نارين قلعه، فضاهای کنده  ش و س
ــتی و  ــم می  خورد. اين بنای خش ــای گوناگون به  چش ترازه
ــده  ها ساخته و تکميل شده، اقسام  گلين که طی هزاره  ها و س
فن آوری ساختمانی را در خود دارد. عالوه بر اهميت تاريخی 
ــورداری از معماری  ــن بنا برخ ــازانه، ويژگی بارز اي و شهرس
ــکان زمين برای  ــت. به اين معنا که از ام ــاخته و کنده اس س
ــتفاده شده است. اين فضاهای کنده  ايجاد قلعه بيش ترين اس
ــود دارد، در گويش  ــهر نيز وج ــياری جاهای ش را که در بس
بومی »بوکن« می  نامند. برای فهم اين معماری و جايگاه آن، 
ــت. پرسش اساسي  ــی پررنگ داشته اس مطالعۀ ميدانی نقش
ــبب پديد آمدن فضاهاي بوکني  ــده اين است که: س مطرح  ش
ــاکله اين بنا دارد؟  ــي در ش ــت و چه نقش در نارين  قلعه چيس
ــخ به پرسش  ها سعی شد تمام فضاهای بوکنی قابل  برای پاس
دسترس، شناخته و معرفی شده و بر اين اساس تحليل شوند 
ــناخت سازوکارهای پيچيده فضايی قلعه  تا بتوان به هدف ش
ــی فضاهای کنده در زير  ــت يافت. با توجه به اينکه برخ دس
ــی در آن موضع  ها صورت  آوار قرار دارد و کاوش باستان  شناس

نگرفته، امکان دستيابی به اين فضاها وجود نداشته است. 

1. نارين قلعۀ ميبد
1.1. ويژگي مكاني

ــهر ميبد قرار دارد.  نارين قلعه امروز در حدود ميانۀ جنوب ش
دو طرف آن خيابان و دو جانب ديگرش باغ  ها و محلۀ کوُچک 
ــت و در گذشته همراه با  ــده اند. اين قلعه کهن دژ اس واقع ش
شارستان و بيرونه  ها )َربَض( ساختار و شاکلۀ اصلي شهر ميبد 
را تشکيل مي  داده است. کهن دژ )ارگ( بر بلنداي مدخل شهر 
قرار گرفته و ضمن تسلّط منظري بر تمام شهر و پيرامون آن، 
ــوب  مرکز اصلي محافظت و مقاومت در برابر مهاجمان محس
مي  شده است. قلعه بر لبۀ تراس ُرسي استقرار يافته و پايين
ــبب برخورداري از آب، سرتاسر  ــت آن رو به شمال به س دس
محله  هاي مسکونی و باغ  ها و مزارع در گستره  اي وسيع حيات 

ــت. حصار شارستان با استحکامات قلعه دوخته شده  يافته اس
بود.

1. 2. بنيان و تحوالت تاريخي 
ــب تاريخي نارين قلعه  ــانه  اي مندرج در کت بنا به روايات افس
ــوي سليمان  ــت ديودال، که از س با نام »قلعه داالن« به  دس
ــاخته شد  نبي براي پنهان کردن گنج مأموريت يافته بود، س
ــي  )کاتب 1345: 40(. اما در کاوش  هاي علمي باستان  شناس
ــه تا حدي  ــوالت تاريخي قلع ــن مرمت، تح ــات حي و تحقيق
ــت. آثار اواخر هزارۀ چهارم تا اواسط هزارۀ  ــده اس ــن ش روش
ــت آمده  ــوم پيش از ميالد در اليه  هاي زيرين قلعه به  دس س
ــفنجاری، 1385: 19(1 و از آن زمان تا به حال حيات آن  )اس
ــامل حصار  ــاس آثار معماري موجود که ش ادامه دارد. بر اس
ــا دورهاي بيضي و صفه  اي  ــارو و جرز هاي ضخيم فضاها ب و ب
ــتي در بخش بااليي است، شاکله و سازمان فضايي اصلي  خش
ــکل گرفته است. خشت هاي اين  ــانيان ش قلعه در زمان ساس
ــانتي  متر و آثار منقولي مانند سکه )پويا،  دوره 10×26×40 س
ــر، حيات قلعه را در اين دوره پررنگ  جلوه  1375: 25( و مه
مي  دهد. قلعه پس از اسالم مورد استفاده بوده و آثار معماري 
ــالم تا قرون ميانۀ اسالمی به  صورت تعميرات برجاي  صدر اس
ــين حيات پرتحرک قلعه مربوط به قرن  مانده است. اما واپس
ــلۀ آل مظفر از ميبد به  ــتم هجري است؛ زماني که سلس هش
حکومت بخش مهمي از ايران دست يافتند. فرزند مبارزالدين 
ــازي قلعه  ــتحکام و بازس محمد مظفري در ابتدا اقدام به اس
ــجمي  ــود )جعفری، 1389: 50(. وي حصار و باروي منس نم
ــيد، بر برج  هاي نگهباني افزود و دست به  ــتان کش دور شارس
تعميرات گسترده  اي در قلعه زد. اين اقدامات هرچند شتاب زده 
ــت. چنان چه در  ــورت گرفته، اما مؤثر و هم چنان پابرجاس ص
ــده، حمالت مکرر مهاجمان براي  گزارش هاي تاريخي ذکر ش
نفوذ به قلعه نتيجه  اي دربر نداشته است. تعميرات حصارها با 
ــت و چينه شناخته مي  شود. نارين قلعه  نظم اليه به اليه خش
ــتفاده بود، اما تغيير و تحوالتي  در قرون بعد هرچند مورد اس
در آن پديد نيامد و به  تدريج در سراشيب زوال افتاد؛ تا جايي 
ــهرها از حيز انتفاع  که پس از ايجاد تغيير در نظام دفاعي ش
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خارج شد و در اثر متروک شدن و آسيب  های اقليمي، خلل در 
کالبد آن وارد شد. در دهۀ 1340ش براي احداث خيابان خط 
ــام( و فلکه، ورودي و حصار و باروي جنوبي و غربي  ميان )ام
ــد و در سال 1363ش نيز عرصۀ وسيعِ مردم  نشين  تخريب ش
قلعه براي دست يابي به زميني براي فعاليت  هاي عمومي هموار 
ــد )پرونده ثبت آثار ملي بنای نارين  قلعه ميبد، 1356: 2(.  ش
اما از آن پس مرمت و نگهداري قلعه به  دست ميراث فرهنگي 

پی گرفته شده است.

1. 3. شرح کوتاِه معماري قلعه
ــد، قلعه بر بلنداي گلين و لبۀ افتادگي  همان  گونه که گفته ش
ــده و به همين سبب شکل  ــاخته و برپا ش ــي )تراس( س ُرس
زمين بر طرح معماري آن اثرگذار بوده است. طرح کلي هستۀ 
ــيدگي جنوب به  اصلي قلعه بر ته رنگ بيضي نامنظمي با کش
ــي پهن و ژرف  ــده و دور تا دور آن را خندق ــمال نهاده ش ش
ــه پهنه تقسيم مي  شود:  ــتۀ اصلي به س ــت. هس فراگرفته اس
ــين. قلعه در پنج طبقه  ــين و حاکم  نشين و لشکرنش مردم  نش
ــم ارتباط دارند.  ــورت حلزونی با ه ــده و طبقات به  ص بنا ش
ــو در بيرون و داخل  ــن بخش ها با حصارهاي تو در ت تمام اي

محافظت مي  شود.
ــرقي که در       بيروني  ترين بخش قلعه در پهنۀ جنوبي و ش
ــتان  ــده، حصار و بارويي دارد که با حصار شارس بلندا واقع ش
ــت.2 فاصلۀ قعر خندق که پيرامون قلعه را دور  ــده اس يکي ش
مي  زند، از پهنۀ مردم  نشين تقريباً 10 متر است. پهناي خندق 
در هر جهت با توجه به نحوۀ توپوگرافي متفاوت است. فصيل 
ــدان بلندي دارد، به  صورت داالني به پهناي  که حصار نه چن
3 تا 20 متر در ترازهاي مختلف در اطراف هستۀ اصلي قلعه 
ــت.  ــيده اس ــي در آن به انجام مي  رس ــردد و کار نگهبان مي  گ
ــوي  ــۀ بلندا قرار دارد. ورودي قلعه در س ــار فصيل بر لب حص
ــي متحرک بوده که ضمن اينکه در دروازه بود،  غربي تخته  پل
ــي بين  ــدق مي  خوابيد. دروازه از دو برج بلند و قوس روي خن
ــده بود اما تخريب شده است. مردم  نشين  ــکيل ش اين دو تش
ــون محوطه  اي بدون  ــت، اکن ــيع ترين عرصۀ قلعه اس که وس
ــته بناهاي زيادي در آن ساخته  ــاختمان است اما در گذش س

ــي از اين عرصه متعلق به اهالي آبادي و  ــده بود. هر بخش ش
ــاکن  ــوده که در مواقع اضطرار در آن س ــه  اي در ميبد ب محل
مي  شدند. بناهاي عمومي مانند حمام و مسجد هم در نارين
 قلعه وجود داشت. عرصۀ شمالي قلعه که تقريباً هم تراز عرصۀ 
جنوبي است، از واحدهاي بسيار و فشرده در کنار هم تشکيل 
ــت. يک رديف کامل از اين واحدها پشت به حصار  ــده اس ش
ــقف ضربي دارند و از ساخته  هاي  ــمالي ساخته شده که س ش
ــا در زير خاک قرار دارند  ــتم هجري اند. باقي فضاه قرن هش
ــت. حاکم  نشين مابين  ــخصات آن ها قابل تشخيص نيس و مش
ــده و تمام عرض قلعه را در  ــمالي و جنوبي واقع ش عرصۀ ش
ــت. چند دربند براي ورود به بخش  هاي مختلف  بر گرفته اس
تدارک ديده شده و با عبور از راه شيب  دار مي  توان به باالترين 
ــمت قلعه که شاه  نشين است، رسيد. حاکم  نشين در چهار  قس
تراز فضاهايي کشيده دارد که هرکدام عرصۀ جداگانه  اي را از 
ــکيل مي  دهند. هر عرصه با حصار و برج  هايي  پايين به باال تش
ــين که از دو رديف  ــوند. شاه  نش ــده و محافظت مي  ش جدا ش
ــازماندهي شده ايوانی گشاده دارد که  اتاق به  صورت خطي س
ــمال، که شهر در آن پهنه  ــم  انداز وسيعي رو به سوي ش چش

واقع شده، دارد )نقشۀ 1 و تصوير 1(.
     در مجموع قلعه به تبعيت از نظام سفت و سخت سلسله

ــر و تحوالت تاريخي  ــده و تغيي ــاخته ش مراتبي طراحي و س
موجب استحکام روابط فضايي به  ويژه در جهت نفوذ ناپذيرتر 

کردن آن شده است. 

2. معماري برپا، معماري َکنده
ــخت و متراکم ُرس  ــر خاک س ــت که ب ــه بنايي اس نارين قلع
ــت؛ بنابراين مصالحي  ــاخت  مايه آن ِگل اس ــده و س نهاده ش
ــت، چينه، مالت گِل و کاهگل در آن به  کار برده  اند.  چون خش
ــکيل دهنده پيکر بنا اين ها نيستند. قلعه  اما همه اجزاي تش
ــت از معماري برپا )ساخته( و معماري َکنده.  مجموعه  اي اس
معماري برپا در باال و معماري کنده در زير؛ اما زير و ِزبَر لزوماً 
در يک تراز قرار نگرفته  اند. در هر اختالف ترازي بنا به نياز و 
ــکان معماري با فناوري َکنده پديد آمده که در منطقه يزد  ام
آن را »بوکَن3« مي  نامند )نيک  زاد، 1391: 2(. اين دو نوع فن، 
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نقشۀ 1. پالن نارين قلعه ميبد. قلعه در ميان است و پيرامون آن را خندق فرا گرفته است. لبۀ شرقي و جنوبي قلعه در اثر خيابان  کشي دهۀ 1340ش 
تخريب شد )مأخذ: آرشيو پايگاه پژوهشي شهر تاريخي ميبد(.
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ــرده، موجب خلق فضاهاي متنوعي  ــاري قلعه را کامل ک معم
ــده و باقي  ــت. خندق که بخش جنوبي آن کنده ش ــده اس ش
ــالف تراز بوجود  ــا اندک مداخله  اي در اخت جهات پيرامون ب
آمده، وسيع  ترين فضايي است که با روش کنده ايجاد شده و 
ــاختن معماري برپا آمده است.  حجم زياد خاک آن به کاِر س
ــه از خندق برخوردارند، با يک  ــتحکامات ديگر ک به مانند اس
کار دو مقصود برآورده مي  شد. فضاهاي بوکني در بيشتر نقاط 
قلعه پراکنده است گاه مستقل و گاه در کنار فضاهاي ساخته 
ــتي دوره  هاي  قرار مي  گيرد. در مواردي ديوارهاي کلفت خش
ــاختارهاي مابعد قرار گرفته، کنده  کهن  تر قلعه، که در زير س
ــت. نارين قلعه طي  ــده اس ــده به فضاهاي بوکني تبديل ش ش
ــت به معناي کاستن  ــت و افزود خلق شده اس قرن  ها با کاس
ــتر طبيعي و افزودن به حجم مصنوع. بستر و دو شيوه  از بس
معماري به  کار رفته در قلعه با يکديگر امتزاج يافته و قابل جدا 

کردن از هم نيستند. 

3. منشاء و مكان معماري بوکني در قلعه
3. 1. سبب خلق معماري بوکني

ــي در نارين قلعه مؤثر  ــد آمدن معماري بوکن ــي در پدي عوامل
افتاده است که از جملۀ آن ها مي  توان به دو عامل »زيرساختي« 
ــم، و عامل  ــس خاک و نوع اقلي ــه توپوگرافي، جن ــا توجه ب ب
ــتر و تأمين امنيت  ــبب نياز به فضاهاي بيش  »انتفاعي« به س

و آسايش ياد کرد.
ــتگي  اي که قلعه بر آن استقرار  ــاختي: برجس      عامل زيرس
ــأ آن ها عمدتاً طبيعي و  يافته، اختالف ترازهايي دارد که منش
ــت. همين ويژگي سبب خلق فضاهاي بوکني  گاه مصنوع اس
ــتعداد اصلي پديد آمدن معماري بوکنِي قلعه  ــده است. اس ش
ــاي گوناگون در تمام جوانب قلعه  را در همين اختالف ترازه
ــون دارد. اختالف تراز  ــق گوناگ ــت که مصادي ــوان ُجس مي ت
ــرق  ــري لبۀ جنوبي ميبد که از غرب به ش ــي و سرتاس عموم
ــيده شده، همان پديده تراس رُسي است، سبب به  وجود  کش
آمدن معماري، شهر و آبادي  هايي شده که نارين قلعه در ميانۀ 
ــن محدوده گاه تا  ــطح در اي ــن تراس قرار دارد. اختالف س اي
ــد. مورفولوژي قلعه بر بنيان اين ويژگي  حدود 15 متر مي  رس

طبيعي و بهره  بردن از آن به وجود آمده است. با اين حساب 
فضاهاي بوکني بر ديواره  هاي ُرسي کنده شده است. از طرفي 
ــراي در اختيار  ــخت و متراکم ُرس امکان الزم را ب ــس س جن
ــاد فراهم آورده و  ــي کم و دوام زي ــتن فضاهايي با خراب داش
ــکل مي  کرده است. اقليم گرم  ــازندگان را کم تر دچار مش س
ــروي در دل خاک به  ــتياق بيش تري براي پيش منطقه نيز اش
ــاز عالقۀ  وجود آورده و خنکاي موجود در اين فضاها سبب  س
مردم به استفاده از فضاهاي کنده شده بوده است. در مجموع 
ــيدن به معماري بوکني را  ظرفيت  هاي طبيعي همواره راه رس

هموار کرده است.
     عامل انتفاعي: در کنار ظرفيت  هاي طبيعي، عوامل ديگري 
ــعه و تداوم ايجاد فضاهاي بوکني دست داشته  اند. به  در توس
سبب محدوديت بناها و اتاق  ها در داخل قلعه، نياز به داشتن 
ــتر به  ويژه در زماني که قلعه در اوج رونق بوده و  فضاهاي بيش 
ساکنان زيادي داشته احساس مي  شد. در اين زمان ها فضاهاي 
ــده است  ــوب می  ش ــعۀ دروني محس کنده مهم ترين راه توس
ــته است.  ــترش فضاهاي بوکني را در پي داش ودر نتيجه گس
ــگي بهره  برداران قلعه ها در  حل مسئلۀ امنيت دغدغۀ هميش
ــت. بنابراين غالب عناصر با لحاظ ضرايب  طول تاريخ بوده اس
ــدند. حتي فضاهاي معمول داخل قلعه  امنيتي ساخته مي  ش
ــي مي  بود. معماري  ــوردار از چنين ويژگ ــت برخ نيز مي بايس
بوکني مي  توانست در برآوردن امنيت ساکنان يا اشيا و ادوات 
ــي ايفا کند. حتي در صورت کوبيدن و تخريب  ــي اساس نقش
ــوب مي ــه، فضاهاي بوکني آخرين نقاط مقاومت محس قلع
ــدند. براي محکم  کاري بيش تر، برخي فضاها مانند فضاهاي   ش
ــين در پس فضاهاي ساخته  شده کنده  زيرين انتهاي مردم  نش

شده  اند. 

3. 2. پراکندگي معماري بوکني
شيوۀ معماري بوکني در بيش تر عرصه  های قلعه به  کار گرفته 
ــي کرد و  ــا را مي  توان ديد و بررس ــت. برخي فضاه ــده اس ش
ــه گمان بر وجود آن ــانه  هايي که وجود دارد ک از برخي نش
ــود با  ــاهده مي  ش ها مي توان برد. مکان  هايي که بوکن  ها مش
ــطح زمين از اين قرار است: تراز پايين بِر  توجه به اختالف س
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ــرقي و خندق شمالي، چند فضاي  جدارۀ دو جانب خندق ش
ــي  رود در خندق غربي و جنوبي  ــدود وجود دارد. گمان م مح
ــي به آن  ها  ــد اما امکان دسترس نيز اين گونه فضاها بوده باش
ــمالي مردم  نشين،  ــت. تراز مياني بر ديوارۀ منتهي  اليه ش نيس
بخش زيرين ديوار جنوبي و غربي و شمالي حاکم  نشين، انبوه 
فضاهاي بوکني ديده مي  شود. تراز باال در عرصۀ محصور پيش 

از شاه نشين، بوکني شبيه به چاه ديده مي  شود )نقشۀ 2(.
ــان مي  دهد که در  ــن گونه فضاها نش ــوۀ پراکندگي اي     نح
ــترين حجم ساخت و سازها نيز  عرصه  هاي تراز مياني که بيش 
ــتفاده مردم و سربازان و  ــت )نقشۀ 3( و مورد اس در آنجاهاس
ــخ گوي  خدمتکارن بوده، معماري بوکني به وجود آمده تا پاس
ــه در اين  ــد فراموش کرد ک ــد. نباي ــاي قلعه  بانان باش نيازه

مکان هاي محصور امنيت بيش تري برقرار بوده است. 

4. توصيف بوکن  هاي نارين قلعه
4. 1. بوکن  هاي مردم  نشين

ــتند که بر ديوار  اين بوکن  ها رديفي از خانه  هاي کنار هم هس
رُسي قلعه در انتهاي عرصۀ مردم  نشين کنده شده اند. بر اين 

ــتۀ اصلي قلعه با ديوارهاي خشتي و گلين  ــي هس بلنداي ُرس
بنا شده است. آنچه که اکنون از مجموعه بوکني مذکور ديده 
مي  شود، يک رديف 18 تايي بوکني در ترازهاي نامنظم است 
ــت )نقشۀ 4 و  که دهانۀ آن ها رو به بيرون در جهت جنوبي اس
ــي از سال 1354ش از اين جبهه قلعه  تصوير 1(. اما در عکس
باقي مانده، بوکني  ها در سه رديف )طبقه( مشاهده مي  شوند. 
ــه و طبقۀ زيرين  ــي 18 خانه، طبقۀ مياني 8 خان طبقۀ باالي
ــت. بقاياي بناهاي خشتي به رديف زيرين  ــامل 4 خانه اس ش
ــتر  ــت بيش  ــت در نتيجه تعداد بوکني  ها ممکن اس متصل اس
ــند مي  توان فهميد که  ــد. با توجه به اين س از اين تعداد باش
ــت فضاهاي ساخته  اي قرار داشته که  دو رديف زيرين در پش
ــاخته  هاي مردم  نشين  ما اکنون اطالعي از آن نداريم.4 اگر س
ــاي آن در نظر آوريم، آنگاه بلنداي آن تا  قلعه را در وضع برپ
ــيد و در نتيجه رفت و آمد به اين    حّد طبقۀ مياني خواهد رس
ــد.  ــي ممکن مي  ش ــا از راه بناهاي متصل به بدنه رُس بوکن  ه
ــت بام نبوده  ــا راه ارتباطي رديف )طبقه( بااليي جز از پش ام
است. پس بوکن  هاي موجود در وضع اوليه نيز با فضاي بيرون 

مرتبط بوده  اند )تصوير 2، 3 و 4(.
ــان  ــانتي  متر تا 3 متر در نوس      عرض دهانۀ فضاها از 60 س
ــت تا قوس  ــکل بيضی اس ــقف داخل فضاها به  ش ــت. س اس
ــان است )تصوير 5(. يکي از واحدها،  نزديک به تخت در نوس
ــس آن اتاقي با يک  ــوس بيضوي دارد و در پ ــه اي با ق ايوانچ
ــاي کنار آن نيز به همين وضع  ــت. فض ورودي قرار گرفته اس
ــت. در جايي تل خاک رگه به   هم  ــده اس ايوان  مانند کنده ش
ــت به  ــتفاده از خش ــته، با اس ريخته و غير قابل پرداخت داش

تصوير 1. چند خانۀ غربی بوکنی مردم  نشين )عکس از: نگارندگان(. نقشۀ 2. جانمايی فضاهای بوکنی در پالن نارين  قلعه 
)ترسيم از: نگارندگان(.
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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 
ساخت و سازی که امروزه از این لغت برداشت می شود، بوده است. آباد کردن  کردن زمین و نه لزوماً
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 
می دهد، که  محیط مناسب کشت در دل زمین نمونه های متنوع میراث کشاورزی دست کند را شکل 

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.

نقشۀ 3. جانمايی فضاهای بوکنی در پالن مقاطع طولی و عرضی نارين  قلعه )ترسيم از: نسيم غفوري(.

نقشۀ 4. پالن و برش رديف بوکني  هاي انتهاي مردم  نشين واقع در تراز زيرين )مأخذ: نيک  زاد، : 95(.
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تصوير 2، 3 و 4. چشم  انداز نارين قلعه و بوکن  هاي انتهاي مردم  نشين واقع در تراز زيرين. عکس بااليي دهۀ 1340، عکس مياني سال  1354، و عکس 
زيرين امروز را نشان مي  دهد )مأخذ عکس بااليي و مياني: مرکز اسناد و مدارک سازمان ميراث فرهنگي. عکس زيرين: نگارندگان(.

تکميل رخ بيرون يا طاق داخل اقدام کرده اند. در سقف يکي 
از فضاها روزنی کنده شده که به  نظر مي  رسد تا روي تل ُرسي 
و گذرگاه بااليي امتداد داشته است. در امتداد اين مجموعه تا 
ــيدن به دربند ورود به طبقات باالي قلعه، قاب  هاي  محل رس
ــود که بر اساس آن ها معلوم می کم  عمقِ کنده اي ديده مي  ش
 شود قصد داشته اند بوکن  هاي ديگري به وجود آورند اما اين 
ــده نيمه  تمام مانده و پيش  ــا در همان ابتداي کار مان بوکن  ه

نرفته است.
تصوير 5. يکي از اتاق  هاي بوکني مردم  نشين )عکس از: نگارندگان(.
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4. 2. بوکن زيرين جنوبی و غربی حاکم  نشين
فضاي جنوبي که در انتهاي غربي ضلع جنوبي حاکم  نشين در 
زير کف فعلي قرار دارد، اتاق چهارضلعي نامنظمي با پيشروي 
به  سمت شمالي است و دو فرورفتگي در دو طرف انتهاي فضا 
ــبب باال آمدن  ــده و به س دارد. اين اتاق در دل خاک کنده ش
ــقف آن بسيار کوتاه  تر از  ــاليان متمادي بلنداي س آوار طي س
ــاه آن کم تر از  ــۀ 5(. دهانۀ ورودي کوت ــت )نقش قد آدمي اس
ــر زير ديوار  ــا توجه به اينکه ب ــدا دارد و ب ــانتي  متر بلن 90 س
ــت )تصوير  ــده اس ــت پر کار ش بلند درآمده، قوس آن با خش
ــانتي  متر  ــاي داخل به 270×340 س ــط اندازۀ فض 6(. متوس

نقشۀ 5. پالن بوکن جنوبی زير حاکم  نشين )برداشت و ترسيم از: نيک زاد(.

ــد )تصوير 6(. تمام اين بوکن در دل خاکي کنده شده  مي رس
ــت )تصوير 7(. البه  الي بدنه که گاه  که اليه اليه و رسوبي اس
ــد، گچ يا آهک به رنگ سفيد و ذغال  متخلخل به  نظر مي رس
ــياه به صورت رگه يا پراکنده مشاهده مي  شود. در  به رنگ س
ــفال قهوه  اي ضخيم در اليه  اي  چند موضع به ميزان فراوان س
ــتقرار انسان  ــواهد حيات و اس مجزا وجود دارد. همۀ اين ها ش
پيش از ساخت قلعه بوده و خاکي که بوکن در آن کنده شده 
ــت. فهم دقيق جزييات و تاريخ  گذاري  بِکر و طبيعي نبوده اس

اين فضاها نيازمند پژوهش باستان  شناسي است.

تصوير 7. فضاي داخل بوکن جنوبي زير حاکم  نشين. انباشت خاک تاتصوير 6. دهانۀ ورودي بوکن جنوبي زير حاکم  نشين )عکس از: نگارندگان(.
زير سقف رسيده است )عکس از: نگارندگان(.
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در منتهي اليه شرقي همين ضلع، پشت آخرين اتاق، پستوي 
بوکني کوچکي است که با شکافتن ديوار خشتي انتهاي اتاق 
ــتفاده قرار گرفته است. مساحت پستو  ــده و مورد اس کنده ش
ــد کار کندن ادامه  ــت. به  نظر مي  رس کم تر از 4 متر مربع اس
داشته و نيمه  کاره رها شده است. با اين توجيه مي  توان آن را 

جزء آخرين اقدامات معماري بوکني به حساب آورد.
     در پايين  ترين تراز زيرين ديوار بلند غربي، همجوار با برج، 

نقشۀ 6. پالن و برش بوکن غربی زير حاکم  نشين )برداشت و ترسيم از: نيک زاد(.

ــا روش بوکني به وجود  ــي قرار دارد که ب اتاقي با دهانه قوس
ــت )تصوير 8(. اين اتاق به اندازۀ 290×260 سانتي  آمده اس
متر ابعادي نزديک به مربع دارد و بلنداي آن 160 سانتي متر 
ــي درآمده که  ــت. ضلع جنوبي آن به  صورت تورفتۀ قوس اس
ــت حاصل فرسايش باشد )نقشۀ 6(. سقف به شکل  ممکن اس

قوسی کم  خيز تراشيده شده است )تصوير 9(.

تصوير 8. دهانۀ ورودی بوکن غربی زير 
حاکم نشين )عکس از: نگارندگان(.

تصوير 9. فضای داخل بوکن غربی زير 
حاکم نشين )عکس از: نگارندگان(.
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4. 3. بوکن  هاي عرصۀ شمال قلعه
ــمالي قلعه فضاهاي بوکني پراکنده  در ضلع شمالي عرصۀ ش
ــمالي واقع در پاي حصاِر  ــت. بر دامنۀ شيب  دار محوطۀ ش اس
ــانه  هايي از رديف فضاهاي بوکني ديده  ــين نش بلندِ حاکم  نش
ــبب واقع شدن در زير آوار از  ــود )تصوير 10( که به س مي  ش
ترکيب و جزييات آنها اطالعات چنداني نمي  توان کسب کرد. 
دست کم دهانۀ ورودي چهار اتاِق کنده پيداست )تصوير 11( 
ــکان ورود به آن ها وجود  ــي ام اما تا زمان کاوش باستان  شناس
ندارد. تپۀ زير حاکم  نشين ظرفيت خوبي براي معماري بوکني 
ــت. احتماالً در اين موضع و امتداد آن تا پاي  پديد آورده اس

ــتري از اين دست  ــين و به سوي شرق، فضاهاي بيش  شاه  نش
وجود داشته است. در اينجا نيز فضاهاي ساخته و کنده با هم 
ــتند  ــت فضاها تو در تو هس درآميخته اند. تا جايی که پيداس

)تصوير 12(.
ــون به  صورت  ــمالي که اکن ــۀ محوطۀ ش ــه عرص      در ميان
برآمدگي  هايي است، اتاق  هايي بوکني ديده مي  شود که دهانۀ 
ــت و فضا به  سمت زير ادامه دارد. در يکي از اين ها  آن ها پيداس
ــت ساخته شده،  ــي که از خش مدخل بوکن داخل قابي قوس

قرار گرفته است.

تصوير 10. چشم  انداز شمالي حاکم  نشين. دهانۀ فضاهاي بوکني در زير پيداست اما باقي در زير آوار قرار دارند )عکس از: نگارندگان(.

تصوير 12. داخل فضای بوکن  های شمالی زير حاکم  نشين که از خاک انباشته شده و پيداست که از 
چند اتاق تشکيل شده است )عکس از: نگارندگان(.

تصوير 11. دهانۀورودی يکی از بوکن  های 
شمالی زير حاکم  نشين )عکس از: نگارندگان(.
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4. 4. بوکن چاه الماس و فضاي کنار آن
در محل ورود دربند غربي به محوطۀ حاکم نشين، دهانۀ يک 
ــت که فضاي اصلي آن به سمت زير امتداد دارد  بوکن پيداس
)تصوير 13(. نشانه  ها مؤيد وجود چند اتاق است اما اکنون از 
ــل کرد زيرا دهانۀ ورودي  ــات آن نمي  توان آگاهي حاص جزيي
ــته و تنگ است و امکان ورود به آن ميسر نيست. بر روي  بس

اين بوکن بناهايي در دوره هاي گوناگون ساخته شده است. 
     پس از مدخل حاکم  نشين، در کنار داالن شيب  دار چاهي 
ــانتي  متر کنده  ــا دهانۀ چهارضلعي به پهناي حدود 150 س ب
شده و به  صورت عمودي تا عمق نامعلومي ادامه دارد )تصوير 
14( اما اکنون چهار متر آن پيداست. دور چاه را فضاهايي در 
بر گرفته و بخش شرقي مرتبط آن است و پيداست که با آن 
کار مي  کرده است. اين چاه مشهور به چاه الماس است که بر 
ــتاني که در کتب تاريخي نقل شده تا امروز شهرت  پايۀ داس

تصوير 14.چاه کنده شده با دهانه چهارضلعی که موسوم به چاه 
الماس )عکس از: نگارندگان(.

ــت. بر بدنۀ چاه اليه  هاي مواد و اشيای  خود را حفظ کرده اس
ــتري و قهوه  اي، ذغال و  ــفالينه  هاي خاکس فرهنگي مانند س
عناصر ديگر ديده مي  شود که نشان مي  دهد حيات و سکونت 
ــان پيش از احداث اين بخش از قلعه در گذشته  هاي دور  انس
ــته است. وجود اين اليه  هاي باستاني در  در اين جا وجود داش
اينجا و بوکنِ جنوبيِ زيرِ حاکم  نشين شايد مرتبط با يافته  هاي 
پيش از اسالم باشد که در نقاط ديگر قلعه نيز ديده مي  شود.

4. 5. بوکن خندق شرقي ـ باغچۀ بوکنی
ــرقي دست  کم چهار فضاي بوکن ديده  بر بدنه  هاي خندق ش
ــه تاي ديگر بر بدنۀ شرقي  ــود. يکي بر بدنه غربي و س مي  ش
کنده شده اند. استفاده از اين بوکن  ها عمدتاً در ارتباط با باغ 
خندق بوده است. به  نظر مي  رسد در قرون متأخر يعني زماني 
ــتحکم دفاعي  آن ها را به وجود آوردند که قلعۀ آن کارکرد مس

تصوير 13.دهانه ورودی بوکن کنار چاه الماس که بر روی آن 
فضاهای ساخته شده قرار دارد )عکس از: نگارندگان(.
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ــته و خندق به عنوان زميني که آب مي  توانسته بر آن  را نداش
ــود، در اختيار مردم قرار گرفته و تبديل به باغ شده  ــوار ش س
بود. زيرا اين بوکن  ها رو به باغ هستند و راه آبي از ميان آن  ها 

عبور مي  کند )تصوير 15(.
ــت که بيشينۀ عرض  ــرقي خندق اتاقکي اس      بوکن بدنۀ ش
ــر و کمينۀ عرض آن 1/4 متر و طول آن حدود 3  آن 2/5 مت
متر است و فرورفتگي  ای در انتها دارد. راه آبي به عرض دهانۀ 
45 سانتي  متر در کف بدنۀ جنوبي اين فضا وجود دارد که در 
ــاني به باغ واقع در خندق  ــاخه  اي از قنات براي آب رس واقع ش
ــت )تصوير 16(. اين بوکن دودخورده و سقف آن را تقريباً  اس
ــطح، فضاي محصور کوچکي  تخت کنده اند. با باال آوردن س
در جلوي اتاقک به وجود آورده  اند که اختالِف سطح آن را از 

باغ جدا مي  کند )نقشۀ 7(.
     تل رسي واقع در جنوب شرقي خندق که به طور نامنظم 
تا شرق ادامه دارد، 3 تا 5 متر بلندتر از کف خندق است و بر 
ــاخت و سازهايي تا حدود حصار بيروني به وجود آورده  آن س
ــه  ای گرد )تصوير 17( و فضايی بوکني   اند. از آن جمله باغچ

است. اين فضا رو به باغچۀ محصور ميان تل رسي کنده شده 
ــان اين باغچه  ــد بني ــت )تصوير 15 و 16(. به  نظر مي  رس اس
ــته اما با تنظيم تراز  ــکافي وجود داش به  طور طبيعي مانند ش
ــير آب قنات و ايجاد  ــت بردن در بدنه و آوردن مس کف، دس
ــه وجود آمده  ــا درختان انار و انگور ب ــي، باغچه  اي ب دسترس
ــت. فضاي بوکنِي واقع در بدنۀ جنوبي نيز مرتبط با همين  اس
باغچه و احتماالً باغچه  هاي ديگر خندق بوده است )نقشۀ 8(. 
ــده  ورودي اصلي بوکن به عرض 2/4 متر با تورفتگي کنده ش
ــباهت دارد، رو به باغچه واقع است و ورودي  ــردر ش که به س
ــيب و پله  ای به عرض 1/07  ــري نيز در جهت غربي با ش ديگ
ــت )تصوير 18(. اين بوکن شامل فضايي  ــده اس متر کنده ش
مرکزي به ابعاد حدود 2×2/5 متر است که نورگيري بر سقف 
ــانده اند. داالن  ــود دارد که اکنون آن را با چوب پوش آن وج
ــوي  ــط 1/6 متر در س درازي به  طول 6/5 متر و عرض متوس
جنوب به فضاي مرکزي متصل است )تصوير 19(. راه آبي به 
عرض 50 سانتي  متر از جنوب شرقي کف فضاي مرکزي وارد 
ــمال غربي خارج مي  شود و تا باغ خندق ادامه مي  يابد  و از ش

تصوير 15. خندق شرقی. در گوشۀ پايين چپ باغچۀ بوکنی مشاهده می  شود )عکس از: خبره  دست، مرکز 
اسناد ميراث فرهنگی استان يزد(.
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ــۀ 8(. کف فضاها باال آمده و مملو از زباله و خاک است.  )نقش
بدنه  ها به  طرز نامنظمي کنده شده و گويي نيمه  کاره مانده و 
پرداخت نهايي تا رسيدن به سطوح صاف و يکدست به انجام 

نرسيده است.

5. ويژگي معماري بوکني قلعه
ــود:  ــه دو صورت در نارين  قلعه ديده مي  ش ــاري بوکني ب معم
مجموعه  اي از فضاها که در کنار هم قرار دارند، و فضاهايي که 
جدا و مجرد از يکديگر اند. موقعيت و نوع بهره  برداري سبب

ــاز اين دو صورت بوده است. در مجموع معماري بوکني در   س
ــرار گرفته و به تکميل آن کمک  ــت نظام فضايي قلعه ق خدم
ــت بدون آنکه از سطح )گستره( قلعه چيزي کاسته  کرده اس
ــي اين فضاها در  ــز بوکني  هاي داخل خندق، باق ــود. به ج ش
ترکيب مستقيم يا غير مستقيم با فضاهاي ساخته درآمده اند. 
فضاهاي بوکني واقع در نارين قلعه واحدهاي کوچکي هستند 
ــه وجود آمده  اند. معموالً هر  ــتفادۀ محدود ب که به  منظور اس
ــت. ترکيب دو اتاق  ــکيل شده اس واحد از يک تا دو اتاق تش
ــت. گاهي دو واحد با يک  به صورت خطي و به  دنبال هم اس
ــده و به اين ترتيب وسعت بيشتري به   بازشو با هم متصل ش
ــت آمده و اتاق هاي بيش تري به  هم راه مي  يابند. در جايي  دس
ــبب  که مجموعه  اي از فضاها در کنار هم قرار گرفته اند، به س
در اختيار بودن يک بدنۀ رسي، تمامي فضاها با الگوي خطي 
ــرق به غرب کنار هم چيده شده اند، اما هر خانه  در جهت ش
ــمال در دل خاک پيشروي کرده است.  در جهت جنوب به ش
ــيماي بيروني  ــت که س ــانۀ نمايان آنها ورودي هر فضاس نش
ــيما بي  نظم جلوه مي  کند و  ــاخته است. اين س بوکني  ها را س

تصوير 17. خندق شرقی. باغچۀ بوکنی دايره  شکل واقع در خندق شرقی 
)عکس از: خبره  دست، مرکز اسناد ميراث فرهنگی استان يزد(.

تصوير 19. باغچۀ دهانۀ ورودی بوکن واقع در جنب خندق شرقیتصوير 16. بوکن بدنۀ شرقی خندق شرقی )عکس از: نگارندگان(.
)عکس از: نگارندگان(.

تصوير 18. دهانۀ ورودی غربی بوکن واقع در جنب خندق شرقی )عکس 
از: نگارندگان(.
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نقشۀ 7. پالن بوکن واقع در باغچۀ خندق شرقی )برداشت و ترسيم از: نيک زاد(.

نقشۀ 8. پالن بوکن بدنۀ شرقی خندق شرقی )برداشت و ترسيم از: نيک زاد(.

123



ــتي هندسي است. اما گويي با  به نظر ارگانيک و فاقد يک دس
ــيماي طبيعي و ارگانيک بدنه  هاي طبيعي ُرسي يکي شده  س

و دخالت آدمي را کم رنگ  تر کرده است. 
ــتر  ــت اما بيش  ــه  طور معمول چهارضلعي اس ــر اتاق ب      ه
ــت گوشه اند. در اثر فرسايش، برخي  آنها نامنظم و کم تر راس
ــده و شکل قوسي پيدا کرده  اند. تنها روزن  ديوارها خورده ش
ــتقل هر فضاست. نور و هوا از همين  رو به بيرون، ورودي مس
ــود و هيچ روزن ديگري تعبيه نشده است.  راه وارد فضا می  ش
ــقف خانه  ها کوتاه و در  ــا اندازه  هاي گوناگوني دارند. س اتاق  ه
ــينۀ ارتفاع اتاق  ها به اندازۀ قد آدمي متوسط  وضع فعلي بيش
ــانتي  متر( است. بلنداي واقعي اتاق  ها از 200  )حدود 170 س
ــي از  ــت، زيرا کف اتاق  ها با خاک ناش ــانتي  متر کم تر نيس س
ــا با انحنای  ــقف اتاق  ه ــت. س ــايش باال آمده و پيدا نيس فرس
ــده و گاه به وضعِ تخت نزديک مي  شود.  ــيده ش ماليمی تراش
ورودي  ها کوتاه و ارتفاع شان از قد متوسط آدمي کم تر است و 
گاه به 80 سانتي متر مي  رسد و براي رفتن به داخل بايد کاماًل 

خم شد و چندک زد. اتاق  هاي بوکني طاقچه ندارند.

6. فهم پيشينه
ــي در نارين  قلعه، به  ــاري بوکن ــاخت معم ــدن تاريخ س فهمي
ــلوب معماريِ شناخته  شده در اين  سبب پيروي نکردن از اس
ــت.  ــکالتي همراه اس ــکان يا هر مکان ديگر، همواره با مش م
ــاري را بايد به ياري  ــيوۀ معم ــواهد ديگري جز ش بنابراين ش
ــان  ــواهد موجود در فضاهاي بوکني نارين  قلعه نش طلبيد. ش
ــد که اين معماري به  تدريج در طي زمان طوالني پديد  مي  ده
ــاس فضاها از نظر فن  آوري ساخت،  ــت. بر همين اس آمده اس

تصوير 20. داخل فضای بوکن باغچۀ جنب خندق شرقی )عکس از: نگارندگان(.

ويژگي  هاي گوناگوني دارند. بوکن  ها در اليه  هاي زيرين خاک 
ــت بلکه  به  در آمده اند چنان که گاه خاک مذکور طبيعي نيس
ــت که مي  تواند محصول فعاليت  ــته  هايي اس ــوبات و نهش رس
ساليان دور انسان در آن مکان  باشد )تصوير 22( يا در جايي 
ــده که پيش از اين ساختارهاي کهن  تر برپايي وجود  کنده ش
ــت. بنا بر اين پس و پيش بودن اليه  ها راهي براي  ــته اس داش
ــاخت است. با تمام اين اوصاف بررسي پي بردن به زمان س
 هاي باستان شناختي راه روشن  تري براي شناخت زمان خلق 

معماري بوکني خواهد گشود.
ــده به  صورت داالن در حصار بيروني       دهانۀ بيضي کنده  ش
ــش سده پيش است،  ــرقي، مربوط به زماني متأخرتر از ش ش
ــت که در قرن هشتم  ــده اس زيرا در حصاري کلفت کنده ش
هجري با خشت  هايي به ابعاد 5/5×26×26 سانتي  متر ساخته 
ــين در دِل خاِک حاصل از  ــده بود. فضاي زيرين حاکم  نش ش
ــفالينه  هاي پارتي  ــي از جمله س ــوبات مملو از آثار زندگ رس
ــده  ها پس از اين تاريخ به  ــت. بنابراين فضا س کنده شده اس
ــت  هايي به ابعاد  ــۀ ورودي آن را با خش ــده و دهان ــود آم وج
5/5×26×26 سانتي  متر که در تعميرات زمان آل مظفر )قرن 
ــت، تکميل کرده  اند )تصوير  ــتم هجري( به کار رفته اس هش
ــت که اين فضا در قرن هشتم هجري  4(. بنابراين محتمل اس
ــد. دهانۀ قوس ورودي برخي فضاها مانند  ــده باش ساخته ش
ــت )تصوير 21(. و  ــين بيضي خفته اس بوکن انتهاي مردم  نش
ــاخت داخل اتاق  ها نيز ديده مي  شود.  همين رَويه در نحوۀ س
ــانيان رايج بوده و تا  ــت  کم در زمان ساس اين نوع قوس  ها دس
اوايل دورۀ اسالمي نيز به  کار مي  رفته است. از اين روي زمان 
خلق اين قبيل فضاها را مي   توان به پيش از اسالم يا سال  های 

نخستين پس از ورود اسالم نسبت داد.

7. نتيجه  گيري
ــاخته، کهن دژ  ــا و عناصر کنده و س ــه وجود فضاه ــا توجه ب ب
ــت. عوامل متعددي در  ــت و افزود اس نارين  قلعه حاصل کاس
ــته اند؛ گذر زمان و  به وجود آمدن فضاهاي بوکني نقش داش
ــرداري مداوم، و به  ويژه زمانی که جمعيت رو به افزايش  بهره  ب
می  رفت، همواره ضرورت استفاده حداکثري از فضاها را براي 
قلعه  بانان مطرح می  ساخت. بنابر محدوديت مساحت در اختيار 
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تصوير21. قوس بيضی يکی از اتاق  های بوکن مردم  نشين )عکس از: نگارندگان(.

تصوير22. جنس خاک بوکن زيرين شاه  نشين از نوع رسوبات ساليان 
متوالی و مملو از مواد فرهنگی است )عکس از: نگارندگان(.

ــه، نفوذ در عمق زمين يا بلندی  های طبيعی مطلوب  ترين  قلع
راه حل برای توسعه درونی قلعه به  حساب می  آمد. از طرفی از 
ــر دفاعی فضاهای بوکن نقاطی امن  تر بوده و آخرين نقاط  نظ
در خطر محسوب می  شدند. غير هندسي بودن فضاهاي بوکن 
ــان مي  دهد که کاربرد اين فضاها براي سکونت و استفاده  نش
ــوده بلکه به عنوان  ــد کارکرد فضاهاي برپا، نب روزمره، به  مانن
ــتفاده مي  شده است.  انبار و کاربري  هاي خدماتي و جنبي اس
ــه و کنار يا پشت  ــيه، گوش با توجه به اينکه بوکن  ها در حاش
ــده قرار دارند، اين گمان قوی  تر می شود.  فضاهاي ساخته ش
ايجاد فضاهای بوکنی سّنت جاری بوده و تا واپسين روزهايی 
ــته  ــته کندن فضاها ادامه داش که زندگی در قلعه جريان داش
ــت چنانچه برخی آثار نيمه  کنده بر جداره  های ِگلين ديده  اس
ــيمای قلعه را شکل  ــود. فضاهای برپا )ساخته  شده( س می  ش
ــم بخشيده اند. روابط اصلی قلعه با همين  داده  و به آن تجس
ــود. اما فضاهای بوکنی که عمدتاً در محل  فضاها تعيين می  ش
اختالف ترازها کنده شده اند، به تکميل و توسعۀ درونی قلعه 
پرداخته، در پشت فضاهای برپا شده و در پناه زمين هستند. 
آگاهی ما از بوکنی  های نارين  قلعه در حدود فضاهايی است که 
ــکار بوده و اکنون می  توان ديد؛ کاوش  های باستان  شناسی  آش
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در آينده چشم  انداز تازه  ای در شناخت اين  گونه فضاها خواهد 
گشود.

پي نوشت  ها
1. بر اساس نوشتۀ زرين  تاج شيباني کتاب ميبد شهري که هست.

2. حصار جنوبي به  طور متوالی در دهۀ 1350 و 1360ش تخريب 
شده است.

ــام معماری آن مراجعه شود به: نيک  زاد،  3. دربارۀ واژه بوکن و اقس
ــاری بوکنی در ميبد« در اثـر،  ــناخت و تحليل معم ذات  اهلل. »ش

ش 59.
ــطح  ــدند و در نتيجه س ــن بناها در دهه 1360ش تخريب ش 4. اي
محوطه باال آمد و تا حّد دو طبقۀ زيرين فضاهاي بوکني در زير 

خاک آوار مدفون شد.
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