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  چکیده

 جوامع محوري عناصر آن از پیرامون گرفته شکل منابع آب و دانش بومیبرداري از  سازوکار بهره

. گذارد طبیعت را به نمایش می با همگراي زیست انسانی پیوند از یتوجه قابل ترکیب که است محلی

 که ها است محدودیت دقیق ادراك با نیازهاي انسان ساختن برآورده در عمل غایت این همگرایی،

در  تاریخی آبی سازة یک عنوان به برکه. گیرد روند سپهري از معناها و نمادها شکل می این در البته

  به دلیل واقع، ایران خصوصاً فالت مرکزي نواحی دیگر در سنتی آبی هاي سازه رسای با مشابهت عین

ها را نیز به همراه دارد که برخاسته از  ویژگی از شدن در محیط جزیره وسیع قشم، طیفی

 ضرورت این گرفتن در نظر با رو پیش مقاله در. هاي جغرافیایی و فرهنگ آن منطقه است محدودیت

 میدان عنوان به قشم منطقه شهري و روستایی در جزیره 18، گرا واقع نگاري مردم روش بر تکیه با و

 از نفر 86 با )مصاحبه عمیق و گروه متمرکز کانونی(مصاحبه  از پس و گردید انتخاب پژوهش

 هاي داده، مرتبط منابع و اسناد سایر بررسی بومی، مشاهده مشارکتی و هاي رسان خبرگان و اطالع

دانش بومی مربوط  از ضخیمی توصیف ارائه به  درنهایت اقدام.شد تحلیل و سپس يآور جمع مرتبط

 در. شد آن با مرتبط هاي ارزش و کارکردي و آئینی برداري برکه و نظام به ساخت، نگهداري و بهره

 جهت مناسب یابی مکان با باران آب استحصال خردمندانه رویکرد از گیري بهره ها، سازه ساخت زمینۀ

 و گیر رسوب حوضچه در آب کیفیت افزایش گیر، رسوب حوضچه به انتقال کیفیت، با آب الاستحص

 محلی هاي ها، همبستگی مستمر جماعت برکه داري فنون نگه زمینه سرپوشیده، در مخزن به آب انتقال

خردمندانه، مدبرانه و قناعت آمیز آب برکه با  برداري بهره از رهگذر آدابی ظریف و در زمینه

  .بندي محتاطانه نحوه مصرف آن، جانمایه این دانش بومی است ویتاول

  هاي آبی تاریخی، برکه، قشم دانش بومی، سازه :هاي کلیدي واژه

                                                
. ، تهران، ایران)س(کده علوم اجتماعی و اقتصادي دانشگاه الزهرا عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانش *

  m.badreh@alzahra.ac.ir                      ).نویسنده مسئول(

  h.sajadi@ens.uk.ac.ir                 .شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران  دانشجوي دکتري جامعه **

  .زیست، تهران، ایران  توسعه پایدار سازمان حفاظت از محیط وزیست کده محیطپژوهش عضو هیأت علمی ***

        mrf.farzaneh@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     536  

  

  1)درآمد(مقدمه 

پس از ) 1390(دشتی زاده . زمین است هاي بسیار کهن ایران گاه قشمِ، یکی از سکونت

ها  کند که این بررسی قشم بیان میشده از جزیره  شناختی انجام  مرور مطالعات باستان

 150حدود (ی سنگ نهیپاري متعدد ها دورههاي استقرار بشر در  حکایت از وجود محل

، هخامنشی، اشکانی، ) سال پیش از میالد750حدود (، عصر آهن )هزار سال پیش

هاي آبی، که همانند  سازه. هاي متعدد اسالمی در این جزیره را دارد ساسانی و دوره

، اند شدههاي مردمان قشم، بارها در مرور زمان ساخته و تعمیر و ویران و بازسازي  خانه

یی براي فراهم جو چاره سکونت بشري در این جزیره قدمت دارند و اندازه بهناگزیر 

نمودن آب در سرزمینی که تنها راه زیست انسانی بر پهنه آن، استحصال آب باران بوده 

 به ساخت رااست، بشر  باران آب استحصال آب، تأمین یدارِپا رویکرد و اکنون نیز تنها

  .ي در این جزیره رهنمون شده استا ژهیوهاي آبی  سازه

                                                
- ها صورت   براي کاوش از دانش بومی ساخت و نگهداري برکه1396 در مطالعه میدانی که در شهریور سال

تی منطقه آزاد قشم، دس شناس و مدیر اداره میراث فرهنگی و صنایع گرفت، دکتر عبدالرضا دشتی زاده، باستان

مجدانه پیگیر هماهنگی مطلعین کلیدي براي مصاحبه بودند و ضمن اینکه دانش خود ایشان از جزیره و ابعاد 

ها و  بخشید، در سفرهاي متعدد به روستاها و مناطق متعدد جزیره، سابقه دوستی گوناگون آن، این مطالعه را غنا می

همچنین گروه مطالعاتی، در . از ایشان بسیار سپاسگزاریم. کننده بود ر تسهیلارتباطات ایشان با مطلعان کلیدي بسیا

میهمان شرکت آب و برق و تأسیسات قشم به ریاست ... این مدت به لحاظ امکانات ترابري، اسکان، تغذیه و 

یم از همچنین سپاسگزار. شان بسیار سپاسگزاریم نوازي ایشان و مجموعه از میهمان. آقاي مهندس مؤمنی بود

بنیان طراحان انرژي سبز و جناب آقاي دکتر محمدرضا فرزانه که ابتکار و اهتمامشان نسبت به  شرکت دانش

همچنین از آقایان محمد خلیلی نسب و آقاي . هاي آبی سنتی جزیره و جدیتشان بانی انجام این مطالعه شد سازه

طور ویژه براي در اختیار گذاشتن   و بهخلیلی و سایر عزیزانی که براي همراهی در سفرهاي درون جزیره

که مربوط به مطالعه درازمدتشان از مهندسی ) جز آخرین عکس به(هاي استفاده شده در این گزارش  عکس

دانی مردم شریف جزیره  نوازي و آداب توان فراموش کرد میهمان نمی. هاي آبی در قشم است، امتنان داریم سازه

برکه هاشان پرِ آب ... . ته تا الفت، طبل، رمکان، بندحاجعلی، گیاهدان، سهیلی، و زیباي قشم را، از شهر قشم گرف

  !و تورهاشان پرِ ماهی باد
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در زمان هخامنشیان در جزیره قشم مخازن بزرگی نظیر مخزن عظیم خوش آب، 

شده و  هاي بزرگی نظیر برکه تیزکی و برکه کولغان ساخته  الفت، خربی و همچنین برکه

در عهد ساسانی سدهاي عظیمی چون سد تل . اي زیادي نیز حفر گردیده استه چاه

 یکی در حاشیه شرقی و دیگري در اکنون همباال و سد دم بنا شد که بقایاي این دو سد 

که  این رویکرد تاریخی تداوم داشت تا آن. سمت شمال غربی جزیره قشم موجود است

هاي  هاي آبی گوناگون ازجمله برکه سازهعنوان عهد شکوفایی و عمران  صفویه بهدوره 

  . فرارسیدفارس جیخلگرد در مناطق ساحلی و جزایر 

 در پیرامون گرفته شکل آن است که این نظام اجتماعی و دانش مالحظه قابلنکته 

نوربخش  عنوان نمونه به. آن، کارآمدي خود را تا دوره معاصر حفظ نموده است

 رونق و آبادانی امروز را دارا نبودند فارس جیخلي ها نینش خیشدر گذشته که «: نویسد می

شد و   میتأمینهاي ایرانی  وسیله لنج آب آشامیدنی امارات، دوبی، ابوظبی و شارجه به

عنوان هدیه و  ها را به ها آب شیرین برکه نشین ها به هنگام مسافرت به شیخ حتی ایرانی

فارس به   امارات عربی جنوب خلیجسوغات براي اقوام و خویشان خود و سایر ساکنین

  .)1381 نوربخش،( »بردند همراه می

 در مسیر آب عمق کمهاي  ها و چاه ها از حفر گودال جویی طورکلی این چاره به

ي سر باز و مسقف، اَشکال گوناگونی به خود انبارها آبباران گرفته تا احداث سدها و 

در جنوب شرقی بافت قدیم » کوه شهر«هاي طال در دامنه  چاهبراي نمونه، . گرفته است

به . اند شدهبندر الفت و در همسایگی قلعه تاریخی این بندر در یک گودال سنگی حفر 

 و به تعداد روزهاي سال کبیسه 366ها در گذشته شمارشان  روایت مردم الفت، این چاه

 شمار بسیاري یول. اند کرده یمها استفاده  بوده و مردم در هر روز از آب یکی از این چاه

امت  (اند استفاده  ها قابل  حلقه از آن60 پر شده و اکنون حدود يوال ها از گل از این چاه

ها، روایت یکسانی وجود ندارد، ممکن   این چاههیتسم وجهالبته براي ). 1383علی، 

ولی شاید یک . باشد» آو یا آب+تل«و ترکیبی از » تال«است واژه طال، در حقیقت 

هاي پر از آب  ، معناي استعاري طال و حاکی از ارزش و ارجمندي این چاهروایت نیز
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خواهران  هاي هفت چاه). 2013دشتی زاده،  (1شیرین در شرایط اقلیمی آن ناحیه باشد

اند   قشمرهیهاي جز هاي دیگر چاه  گز، از مجموعهتمي در منطقه ترسا، نزدیک روستا

همچنین سدهاي تاریخی متعددي در . ندکن ها استفاده می که هنوز مردم از آب آن

اما از این میان سازه آبی ). 2013دشتی زاده،  (هاي مختلف جزیره وجود دارد بخش

ترین راه براي استحصال و نگهداشت آب باران در طول سال در قشم بوده  برکه، رایج

  .است

  

  پیشینه پژوهش

هاي  ششی، مقاالت و پژوهتري از مسئله اصلی پژوه در راستاي واکاوي ابعادي گسترده

ها، بر  برخی از پژوهش.  و مورد تحلیل قرار گرفتمرتبط در این زمینه بررسی شد

طرح تحقیقاتی . فارس تمرکز داشتند هاي آبی در مناطق ساحلی خلیج موضوع سازه

که به سفارش وزارت » بررسی آثار تاریخی آبی استان هرمزگان؛ فاز اول جزایر استان«

البته این موضوع در برخی از . اجراشده است یکی از این موارد است) 1380(نیرو 

 اکبر زاده و مقالۀاي که در  گونه مقاالت پژوهشی نیز موردتوجه قرار گرفته است؛ به

 حاشیه در آب سازي ذخیره سنتی هاي سازه بررسی «با عنوان) 1390(همکاران 

با نام ) 1381(یز پور جعفري و ن» اقلیم با تطابق و نظر مهندسی ازنقطه فارس خلیج

 حاشیه مناطق در آن اجزاء و شیرین آب تأمین سنتی سیستم احیاء و نگهداري«

هاي آبی، به موضوع الگوهاي حفاظت و   عالوه بر توجه به تاریخچه سازه»فارس خلیج

  . شده است ها در دوران کنونی نیز پرداخته  نگهداري از آن

                                                
 - برکه سنگی«ترین برکه بندر الفت  ترین و دیدنی مهم .هاي مشهور طال، چند برکه نیز دارد الفت عالوه بر چاه «

 در دل کالً متر، 10 متر و عمق 12این برکه با قطر دهانه . هاي طال و قلعه نادري قرار دارد است که در کنار چاه

  ).1383امت علی، ( سال است 400سنگ حفرشده و قدمت آن احتماالً نزدیک به 
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شناسانه پژوهش حاضر، تالش گردید تا در  مردمدر این میان با توجه به رویکرد 

-هاي آبی بخصوص در عرصه فرهنگی پیشینه مورد بررسی، ابعادي فراتر از سازه

تاریخی و نیز معماري جزیره قشم و نواحی مشابه مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا در این 

ي صورت ها از پژوهشبخشی . شود فرایند است که معناسازي در این پیوند هویدا می

هاي قشم در زمان کنونی را  گاه گرفته، به وضعیت معماري و نظام کالبدي سکونت

هاي ساختاري معماري  جستاري بر شناخت ویژگی«. توصیف و تحلیل نموده بودند

اي از این  نمونه) 1389(به قلم محمدرضا لیلیان و همکاران » روستایی جزیره قشم

  . موارد است

 ابعاد گوناگون اجتماعات روستایی و شهري در قشم مطالعات تاریخی پیرامون

  . گرفت یدر برمبخش دیگري از موارد را 

و نیز پژوهش دشتی ) 1350(بابک راد » فارس؛ جزیره قشم آثار ساسانی خلیج«

هاي   و نویافتهیشناس هاي باستان گذري بر تاریخچه پژوهش«با نام ) 1390(زاده 

  . جه در این زمینه استتو مواردي قابل» تاریخی جزیره قشم

 معرفی و تاریخی بررسی«، با عنوان )1383( بین پژوهش عباس امت علی  در این

نگاهی پویا به موضوع تحلیل تاریخی قشم داشت و بر سیر » قشم جزیره الفت بندر

ویژه نحوه ارتباط و تعامل با جوامع  دگرگونی و تحوالت مربوط به جزیره قشم، به

  . اش تمرکز نموده است همسایه و پیرامونی

ابعاد گوناگون حیات و زیست جمعی در که به اند  از آثار نیز سعی نمودهبرخی 

با حمایت ) 1391(نوشته نگهبان و جمادي  »کتاب معماري قشم «.قشم توجه نمایند

 و برنامه) UNDP-GEF/SGP( جهانی زیست محیط تسهیالت کوچک هاي کمک برنامه

ذیرفته و به موضوعاتی مانند الگوي پراکنش جغرافیایی  انجام پملل سازمان عمران

هاي آب در  روستاهاي و شهرها، معماري آیینی در قشم و نیز جایگاه آب و سازه

  . معماري آن پرداخته است
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هاي آب در سواحل  برکه: آوري سنتی فنها و  پیشه«، در )1381(نوربخش همچنین 

هاي کالبدي فراتر گذاشته و   پا را از تحلیلنیز در تبیین نظام معماري قشم،» فارس خلیج

  . هاي معنایی جوامع محلی بوده است  نظامبااي  ی واکاوي پیوند این عناصر سازهدر پ

معماري سنتی در جزیره قشم ایران؛ به همراه «توان به کتاب  در این زمینه می

ود که  نیز اشاره نم1»روستاهاي چاهوي شرقی و چاهوي غربیاي پیرامون  مطالعه

ی شناس باستانبصورت مشترك میان تعدادي از دانشجویان بخش تاریخ معماري و 

  و4 دانشگاه فناوري وین3ریزي فضایی  متعلق به دانشکده معماري و برنامه2ساختمان

 جمعی از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی دفتر میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم و

ز سعی شده تا ابعاد گوناگون معماري بنا و در این پژوهش نی. صورت پذیرفته است

ویژه در  ة مردم قشم بهروزمرسازه در قشم از منظري کارکردي و در تعامل با زندگی 

  . میان اقشار سنتی بررسی شود

گیري از پیوند  ، پژوهش حاضر در پی آن است تا با بهرهذکرشدهبا توجه به پیشینه 

االذهانی جامعه محلی،  عماري، معانی بین گوناگونی نظیر فرایند مهاي  مؤلفهمیان

هاي تاریخی، دانش بومی ساخت برکه را مورد تحلیل  ورسوم و همچنین دگرگونی آداب

  .قرار دهد

  

  بیان مسئله

اي همیشه حاضر در بندرها و جزایر هرمزگان، ازجمله قشم است و  برکه، نگاره

اها، میانه راه و حتی گاهی ها در شهرها، روست گنبدهاي سفیدرنگ کوچک و بزرگ برکه

کنند که  این جزیره زیبا یادآوري می ها، پیوسته به مسافر در مزارع دور از سکونتگاه

                                                
1. Traditional Architecture on Qeshm Island/ Iran: With a Field Study in the 
Villages of Chahu Gharbi and Chahu Shargi 
2. Department for the History of Architecture and Building Archaeology 
3. Faculty of Architecture and Spatial Planning 
4. Vienna University of Technology / TU Wien 
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 از  همانند بسیاري از مناطق ایران،ها در اینجا آب شیرین، تنها رهاورد باران بوده و قرن

 داراي عنوان یک سازه آبی به ها، برکه. هاي گوارا خبري نیست نهرهاي دائمی آب

ی در حال این .هستند قشم رهیجز مناطق از ياریبس در آب یاصل منبع قدمت، همچنان

عنوان نمونه یکی از  به. هایی روبرو هستند ها در حال حاضر با آسیب است که این سازه

   :گفت قشم در این رابطه کرده لیتحصجوانان 

بینی که در جایی از   را میيا  گاهی برکهی شده،توجه کمالبته برُکه نیز دچار «

 بسیاري از دیواره نیمه مخروبه افتاده و یا یاو شده  تبدیل شهر به انباري 

 تبلیغات فالن تعمیرگاه و محلهاي بر راه یا درون شهرها و روستاها  برکه

  )1396 شهریورماه 3، 1محسن، یادداشت (» .اند  شدهیساتیشرکت تأس

  

 
سید محمد خلیلی نسب، دوالب، (نما  عنوان آگهی ستفاده از نماي برکه به سوءا-1عکس 

15/6/1396(   
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مثابه رکنی از میراث مادي و معنوي فرهنگ  ها به  دارد که برکهضرورترو  ازاین

مردم قشم حفظ، مرمت و نگهداري شوند تا عالوه بر تداوم تأمین آب شیرین، در 

 پیوند این درواقع. نمایند گري ایفاي نقشکارکردهاي جدیدي نظیر جاذبه گردش

 عالوه بر کمک به رونق اقتصادي جزیره، زنده ماندن و بقاي شود کارکردها سبب می

ی به دانش بومی ابی دستبدون تردید مقدمه این راهبرد، . ها نیز تضمین شود این سازه

ها در  هنگی آنها و نیز شناخت ابعاد فر ساخت، نگهداري، مرمت و استفاده از این سازه

  .زیست مردم قشم است

  

  
  )8/6/1396 محمدجواد روحی، رمکان،( برکه در فرآیند ویران شدن -2 عکس
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  روش پژوهش

 ی ساخت و استفاده از سازه آبیِدانش بومواکاوي  محوري پژوهش سؤالکه جا  از آن

 با در این روند.  اصلی پژوهش اکتشافی استکردیروباشد،   می قشمرهیبرکه در جز

 و ضرورت پرداختی عمیق به موردمطالعهتوجه به محدود شدن دامنه جغرافیایی 

 پژوهش قشم، ساکن یمحل جامعه یاالذهان  بیندانشموضوع مورد تحلیل و استفاده از 

 ییگرا کلدرواقع . دیگرد انتخاب یاصل روش عنوان به نگاري مردم و افتی یفیک یتیماه

بررسی پدیده با اتکا به ابعاد گردد  ین حوزه، سبب مییکی از مفاهیم محوري ا عنوان به

 و یی همگرانیا). 71: 1390، گلنر(مختلف زمینه و نیز پیوند با سایر عناصر همراه شود 

 از اي جانبه  همه تبلور تاگردد یم سببناشی از رویکرد پژوهشی مردم شناسانه  وندیپ

ان شود و با عبور از ارائه یک توضیح نمای) برکه جا این در (عینی پدیده هر مختلف ابعاد

گلنر، (شود الذهانی جامعه بومی مدنظر حاصل ا بیرونی، واکاوي جامعی از ادراك بین

1390 :78( .  

 دگاه،ینگاري چهار عنوان د شناختی مردم هاي روش  با توجه به ویژگیزریگر

 او، مراد از انیبه ب. داند نگاري می  مردمقی را محل تحقتیرابطه، کنش متقابل و هو

 ای یشیمای و برخالف مصاحبه پنندیب ی خود را ميایآنست که افراد چگونه دن «دگاهید

 و اغلب ی انتخاب،یتی موقع،یهاي جزئ توان جنبه نگاري می  با مردمافتهی فنون ساخت

 رویکرد رابطه این  در).305 :1388 مان،یا(»  را کشف نموددگاهی دکیمتناقض 

 ی موردبررسپدیده عینی هاي جنبه و عناصر اهمیت بر توجه با راگ واقعیت نگاري مردم

 مالحظه ینیطور ع  موردمطالعه بهتیگرا موقع  واقعکردیدر رو .داشت ویژه اهمیتی

 در 1ها رسان  که اطالعهایی داده از ینی عی گزارشکند یشود و مردم نگار تالش م می

 يها  تعصبات و قضاوتازدر دوري  یاند صورت دهد و سع  قرار دادهي واریاخت

  .دارد یاسی و اهداف سیشخص

                                                
1. Informants 
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ضرورت شناسایی تمام ابعاد زیست اجتماع محلی و دانش بومی مرتبط  با توجه به

شاخص : هاي گوناگونی مانند گیري جنبه با برکه، تالش گردید در انتخاب مناطق نمونه

و ساحلی جزیره هاي جغرافیایی مناطق حاشیه  جمعیتی و میزان تراکم جمعیت، تفاوت

 18 پژوهشی، گروهدر این راستا .  قرار گیردتوجه مورد... و بخش مرکزي، تاریخی و

، زینبی، رمکان، گیاهدان، درگَهان، هلُر، قشم: نقطه روستایی و شهري جزیره قشم شامل

، اي، طَبل پشت، طوال شمالی، تُنبان، ریگو، کووه بندحاجعلی، سهیلی، دوالب، پی، الفت

 طور خاص و متراکم در ، به1396ملکی را انتخاب نموده و در تابستان  رنگو و تهف

 در این مناطق حضور روز هجده  به مدت1396 مرداد تا هفدهم شهریور 31 یزمان بازه

 صرفاًالبته ناگفته نماند که با توجه به محوریت سازه برکه در این مطالعه، . داشت

 انتخاب نگردیدند بلکه معیار اصلی مالحظه بلقاروستاها و شهرها داراي جمعیت 

  . انتخاب میدان پژوهش، وجود برکه بود

 ،یمشارکت مشاهده رینظ ییها  فناز ها آوري داده و در فرآیند جمع منظور بدین

، مصاحبه گروه متمرکز کانونی و همچنین مطالعات افتهین ساختعمیق و  مصاحبه

 هدفمند صورت  بهیفرهنگ - ی و نخبگان اجتماعالناانتخاب فع. اسنادي، بهره برده شد

 نخبگان و افراد داراي ژهیو به(هاي متخصصین و نخبگان این عرصه  بر مشاوره و با تکیه

 در به گروه هدف یابی  روش فرصت دستنی چراکه اانجام پذیرفت،) دانش تجربی

 یهبرد اکتشاف و رایفی ککردی و عمالً با روآورد ی فراهم م راترین حالت ممکن متنوع

 الزم به ذکر است که در ).Baltar & Brunet, 2012: 60( داشت یپژوهش همخوان

انتخاب مطلعین، طیف متنوعی از افراد با متغیرهاي گوناگون اعم از سن، جنسیت، نوع 

 کننده استفادهاعم از معمار، (شغل، میزان جمعیت منطقه و همچنین انواع مواجهه با برکه 

. 1 بودندنفر 88 درمجموع قرار گرفتند که موردتوجه )... یا گذشته ودر حال حاضر و

                                                
- دگان شون با توجه به در نظر گرفتن لزوم عدم برانگیختن حس تردید، ترس و عدم صداقت در میان مصاحبه

هایی تعارض و تقابل در منطقه، سعی گردید کسب اطالعات از ابعاد هویتی  جامعه محلی بویژه با توجه به زمینه

رو  ازاین. شوندگان به حداقل کاهش یابد تا مانعی بر روند پرداختن به سؤاالت اصلی پژوهش ایجاد نشود مصاحبه
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یکی از افراد شاخص در این مجموعه استاد سلیمان در شهر گیاهدان با بیش از نود 

  .رود می در جزیره بشمار سال سن بود که از آخرین معماران برکه با سابقه

  

  
سمت (شخصی واقع در شهر گیاهدان  استاد سلیمان، معمار باسابقه برکه در منزل -3 عکس

 عبدالرضا دشتی زاده، گیاهدان،) (سمت راست(و محسن بدره، پژوهشگر ) چپ

8/6/1396(  

  

 نفر بنا و کارگر که سابقه مشارکت در 8دیگر افراد مورد مصاحبه عبارت بودند از 

اي  نفر از شیوخ منطقه و افراد دار6 سال، 75 تا 55ساخت برکه را داشتند در سنین 

                                                                                                              
تاً بلندمدت به گفتگو و تعامل با گروه پژوهش پرداختند صرفاً اسامی شیوخ و یا افراد شاخص که در فرایندي نسب

  .آوري و ثبت گردیده است جمع
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شیخ محمدعلی امینی در روستاي طبل، شیخ عبدالرئوف نحوي از بند (جایگاه اجتماعی 

حاجعلی، ناخدا سفّاري از روستاي الفت، آقاي زیوري از روستاي گیاهدان، حاج 

 2 سال سن داشتند، 60که همگی بیش از )  ابراهیمی و آقاي علی خانگاهنیمحمدحس

دکتر عبدالرضا دشتی (ی و معماري شناس تانباس دانشگاهی با تخصص متخصصاننفر از 

متخصص حوزه باستانی شناسی قشم و دکتر حامد ایمان طلب متخصص در زمینه  زاده

، 1 نفر از زنان بومی5 نفر از جامعه محلی بودند که گروه اخیر خود از 71و ) معماري

 گرفته   شکل)سال کهن و سال انیمجوان، ( نفر مرد 53آموز و   نفر از نوجوانان دانش13

 نفر از طالب مدرسه علمیه ذیل 6 نفر اخیر، 53همچنین الزم به ذکر است که در . بود

 کرده لیتحص نفر از جوانان 8نظر شیخ عبدالرئوف نحوي در بند حاجعلی و همچنین 

  . در مقاطع دانشگاهی بودند

درواقع . افتی ادامه ينظر اشباع به یابیدست تا ها آوري داده در ادامه فرآیند جمع

در مصاحبه بعد محورها  از ی بخش،یافتی پاسخ درتیفیپس از هر مصاحبه با توجه به ک

 ي در محورهاي رفع ابهام به همراه اشباع نظرتاًی تا نهاشد ی موارد مگریتر از د پررنگ

 ،ها  دادهيساز ادهیپس از پ در فاز تحلیل، ).17-16: 1391 ک،یفل( شود جادی ایادشده

 به یابی و دستيبند  صورت گرفته، اقدام به طبقهيها ات و مصاحبهمشاهداز اعم 

در این روند سعی .  اصلی پژوهش شدسؤالتحلیلی مرتبط با -محورهاي توصیفی

گردید تا با توجه به راهبرد اصلی پژوهش مبنی بر ارائه نگرشی توصیفی و البته 

 ی منسجم از معانيا کرهیپها و نظام دانش بومی پیرامونی آن،  کارکردگرایانه از برکه

 می ضخیفی توصيبر مبناها  مرتبط با برکه جامعه هدف نسبت به مجموع عناصر یذهن

  .ارائه شود

                                                
-ضرورت مواجهه با نگاه زنانه به برکه الزم بود تا با تعداد بیشتري از زنان محلی گفتگو شود   اگرچه با توجه به

ت در تعامل زنان و هاي هنجاري جامعه محلی قشم خصوصاً اهل سن اما ضرورت احترام و رعایت چارچوب

افراد مورد مصاحبه، زنانی بودند . مردان غیربومی، سبب شد تا این بخش بعنوان محدودیت پژوهش شناخته شود

  .نمودند المنفعه می هاي اجتماعی و فرهنگی عام نهاد اقدام به فعالیت که در قالب فعالیت مردم
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  تحلیل

  واژگان مربوط به آب و برکه در زبان بندري -1

با توجه به اهمیت نظام واژگانی در جایابی و تدوین دانش محلی، واژگان مرتبط 

که عمدتاً مربوط به گویش و لهجه -در میان جامعه محلی با آب و نظام آبیاري سنتی 

هاي محلی آب و آبیاري سنتی در   واژه برخی1در جدول .  شناسایی شد-بندري بود

  .آمده استاستان هرمزگان 

  

   واژگان محلی آب و آبیاري سنتی در استان هرمزگان -1 جدول

 تلفظ واژه  ردیف

 Howbad )م از سرد و گرماع(معدنی  آب گرم، آب باد، آب: هوباد  1

 -Borka برکه، تالب: برکه  2
Borkan 

 Boreng لیوان سفالین: برنگ  3

  Ballasy حلبی، حلب جهت حمل آب: بالشی، بالسی  4

 Bonger گودال آب در گورستان-تاالب: بنگر  5

6  

شود که غالباً داراي سقف گنبدي  هایی گفته می انبار به محل آب: برکه

ها آب باران جمع شده و به مصرف خوردن  د و در آنباشن شکل می

 رسد می

Borke 

 Berke Serder انبار بدون سقف برکه و آب: برکه سردر  7

8  
هاي آلوده  بیماري کرم رشته، در گذشته بر اثر استفاده از آب): پیوك(نارو 

  .شد ها، بدن مبتال به این بیماري خطرناك و بسیار کثیف می برکه

Naroo 

 Pesheng قطرات آب: پشنگ  9

10  
ظرف سفالین کروي شکل با گردن کوتاه مخصوص حمل و : جهله

 نگهداري آب

Jahle 

 Daroo  براي کشیدن آب از چاهيا لهیوس: دلو  11

 Gerashy خمره بزرگ براي نگهداري آب: گراشی  12

 Gorbarow مجراي باریک آب، آب رو: رو گربه  13
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14  
 اهالی آن را از آب پرکرده و چوبی به آن ظرفی شبیه مشک که: گلوه

 .اند کرده یبسته و دو نفر آن را با خود تا کنار ساحل و لنج حمل م

Garwe 

 Garang نگلگ  15

16  

 چوبین داراي دو سر براي آویزان کردن مشک آب يا لهیوس: مشک تروز

 2وسیله مذکور براي آویزان کردن  و اصل آن تراز مشک است زیرا به

دو مشک آب به آن آویخته شود در حالت تراز  شده و چون خته مشک سا

 .گیرد قرار می

Mashkterowz 

 Kolab آبگیر، تاالب: کوالب  17

18  
 يآور شود و براي جمع هاي کوچکی که با دست حفر می به چاله: کولغ

 گردد شود اطالق می هاي سطح االرضی استفاده می آب

Kolagh 

19  
 که اهالی بندر الفت در جزیره قشم در دل یعمق مهاي ک چاه: طال یا طالو

 .اند  آب باران حفر کردهيآور صخره و سنگ براي جمع

Tala 

 How-row آبرو، مجراي عبور آب: هورو  20

 MirHow رآبیم: رهویم  21

  167-159، 1380بر اساس گزارش بررسی آثار تاریخی آبی استان هرمزگان، 

  

  برکه  معماري-2

هاي تاریخی  کارکردهاي نمادین، در سازه شناختی و منظر زیباییطورکلی از  به

موجود در سطح جزیره قشم در مقایسه با معماريِ موارد مشابه در فالت مرکزي ایران 

ها غالب  ویژه شهرهایی مانند اصفهان، اقلیم و کارکردهاي مورد انتظار از سازه، بر فرم به

علمی دانشگاه، در این  اري و عضو هیئتدکتر حامد ایمان طلب، دکتراي معم. هستند

  : کند رابطه بیان می

هایشان را با  گویا زیست مردمان در سطح جزیره آنان را وادار کرده تا خانه«

یا . طرحی نسبتاً ساده بنا کنند و بافت آن از پیچیدگی کمی برخوردار است

اصفهان و هاي قشم به تراکم مواردي مانند  دیگر نمادگرایی در سازه بیان به

البته این به . کاشان نیست؛ مثالً در آن مناطق آب جایگاه مهم در معماري دارد
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هاي پرتراکم و در  معناي عدم وجود نمادگرایی نیست بلکه در سایر بخش

توانید حضور نمادین آب را در  مثالً شما می. ها کم تراکم است سازه

صورت  به) انههایی روي لباس زن طرح(ها  دوزي هایی مثل خوس ساحت

اي ببینید و یا پشت دیوار مشبک یکی از مساجد تاریخی الفت  مالحظه قابل

  .»دریا را تماشا کنید

بنابراین غالب بودن اقلیم و کارکرد بر بعد و ظرافت و پیچیدگی هنري در معماري 

معماران قشمی . ها را باید در نظر داشت هاي آبی مانند برکه ویژه سازه جزیره قشم به

اي بودند که کارکرد موردنظر اجتماع ساکنین قشم را برآورده سازد  بیشتر به دنبال سازه

انبارها، در جایگاه ساختاري که توانمندي خود در محقَق  روست که سازة آب و ازاین

نمودن آن کارکرد را اثبات نموده است، فرمی مشابه دارند و طراحی، رنگ، مصالح و 

بر این اساس جامعه محلی نیز عمدتاً در . چندان متنوع نیستهایشان در جزیره  شاکله

اند  هاي همه مثل هم برکه«کردند که  ها عمدتاً به این موضوع اشاره می پاسخ به فرم برکه

هاي  توان طبق مشاهدات میدانی همانند عکس رو می ازاین. »و خیلی کم تفاوت دارند

شناختی اولویت و تقدم   بر جنبۀ زیباییزیر چنین استنباط نمود که در عمل جنبۀ کارکرد

  .داشته است
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  شناختی دقیق در این گنبد نامتقارن   غلبه وجه کارکردي بر معیارهاي زیبایی-4عکس 

  )12/6/1396 رشید رسولی، ملکی،(
  

 
  اي تیز  شناختی دقیق در این گنبد غنچه  غلبه وجه کارکردي بر معیارهاي زیبایی-5عکس 

  )6/6/1394، رگهانسامان غفاري، د(
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   اجزاء سازه برکه-2-1

 ها بدین قرار است ترین آن طورکلی داراي اجزائی هستند که مهم ها به برکه

  :)مشاهدات عینی و مطلعین محلی و برخی اسناد(

. تواند ژرفناهاي مختلفی داشته باشد شود و می  که در زمین حفر می:مخزن -الف 

 وارةید. اي باشد تواند مکعبی یا استوانه رکه می مخزن بسته به نوع بيبعد شکل سه

اند و استفاده از مالط ساروج به علت  ساخته مخزن را با سنگ و ساروج می

شده تا هم آب تراوش نکرده و هدر نرود و هم امالح   آن سبب می يرینفوذناپذ

 . محل حفر مخزن با آب ترکیب نشده و طعم آب را تغییر ندهندزمینِ

  

 
 )10/6/1395 پشت، امیرحسین همتی، پی(مستطیلی  برکه زنمخ -6 عکس
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اي است که معموالً به شکل مستطیل بر  گیر حوضچه  رسوب:حوضچه رسوب -ب 

شود تا پیش از ورود آب به مخزن، در حد امکان  میداده سر راه کانال آب قرار 

  . شوندنینش هاي آن ته ناخالصی

  

 
نشین شده پیش از ورود آب به برکه در  تهوالي  گیر که گل  حوضچه رسوب-7عکس 

 )10/6/1395 پشت، میالد خواجه مظفري، پی(آن مشخص است 
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طور  هایی که براي حفاظت برکه و همین گیر قبل از ورودي  حوضچه رسوب-8عکس 

  )15/6/1395 حسین بلنج، دوالب،(اند  جانوران و کودکان با نرده مسدود شده

  

 گذشته از حوضچه رسوب را به داخل برکه است که آبِ يا چهی در:آب   ورودي-ج

  .کند هدایت می

شیب و نماي کلی . پوشانند هایی می گنبدها یا قوسبا ها را   سقف برکه:گنبد  - د

  .کند گنبدها نیز با همدیگر تفاوت می

شود که در نظر داشته  تر می هاي بلند و عایق وقتی روشن ضرورت ساخت سقف

هاي داراي سقف، سبز و غیرقابل  ون سقف زودتر از آب برکههاي بد برکهباشیم آب 

 سقف برکه گنبدي شکل است، در طول روز، همیشه بخشی ازآنجاکه .شود استفاده می
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از گنبد شعاع خورشید را روي خود دارد و بقیه سطح گنبد نور را به شکل مورب 

بعالوه . شود یکنند و این سازوکار خود موجب خنک ماندن آب برکه م دریافت می

تر از بیرون  که هنگام عدم وزش باد، محیط زیر سقف برکه در مقایسه هوا، خنک آن

 عمل انباره حرارتیعنوان  ساقه یا دیواره گنبد نیز به عالوه بر گنبد، چراکهاست 

. گردد شود، تشدید می که با وزش باد درون برکه همراه می این فرآیند هنگامی. کند می

شود و این تبخیر خود   وزرش باد، جریان هوا سبب تبخیر سطحی آب میدرواقع هنگام

آب برکه چند حاصل این روند آن است که همواره . گردد موجب کاهش دماي آب می

هاي موجود در  برکه آن کلیت تبع به گنبد و  سازه.» استتر خنکدرجه از هواي اطراف 

هاي مدور و   برکه:شوند تقسیم میطورکلی به دو دسته  ، بهفرمجزیره قشم، به لحاظ 

  .هاي طاقدیسی یا طولی برکه

  

 
  )7/6/1395 مریم جهانی، طوال شمالی،( یک برکه مدور و گنبدي کوتاه -9 عکس
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  )10/6/1395، نسرین زمانپور، تنبان( یک برکه مستطیلی طاقدیسی -10عکس 

  

  :ندشو به لحاظ قوس به چند دسته تقسیم میهاي مدور   برکهگنبد

 که قوس آن تیزه دار با دو مرکز داراي شعاع زیخ کمگنبدهاي داراي قوس . 1

   از دهانه است؛تر بزرگ

 که قوس تیزه دار با دو مرکز و شعاع مساوي با يا زهیگنبدهاي داراي قوس سرن. 2

  ؛دهانه است

گنبدهاي داراي قوسی که قوس آن تیزه دار با دو مرکز و شعاع مساوي با دهانه . 3

  ت؛اس

 گنبد، سقف حالت مخروطی يجا هاي مدور، ممکن است به  برکه برخیرالبته د

   . نیز داشته باشد
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فرضیات و شود که  بر باالترین نقطه گنبد گاهی شکل نرینه مانندي نیز کار می

شود، حتی یک مورد از افراد مورد  ي گوناگونی در رابطه با آن مطرح میها حدس

فارس با   میان فرهنگی و ارتباطات منطقه خلیجراتیب تأثبه سبمصاحبه این موضوع را 

دانستند اما دالیل قابل قبولی بر مبناي مطالعات علمی و متأثر از معماري هندي  و هند

  . نیستقبول قابلیا دانش جامعه محلی ارائه ندادند بنابراین چندان 

 ساختهطور طولی  هاي طاقدیسی که روي مخازن مستطیلی شکل و به اما برکه

روي مخازن . اند شده شوند و در سده اخیر بنا اند، به برکه دولت شناخته می شده 

هاي دولت، سقفی طاقدیسی شکل با درهایی در روبرو و پشت  مستطیلی شکل برکه

شده  ه یتعبدر سازه درهاي جانبی نیز که در صورت زیاد بودن طول برکه، بناشده است 

  ).59-58: 1391نگهبان و جمادي، ( است

 راي فهم نحوه ساخت گنبد، فهم نحوه طراحی قوس آن بسیار مهم ب :قوس گنبد

هاي ترسیم این قوس در معماري سنتی به این نحو بوده است که قوس  یکی از شیوه. است

که (گاه است   شکن22,5شد که تا زاویه  بندي می  تقسیم67,5  و22,5به کمک دو زاویه 

که تحت ( درجه به باال آوارگاه است 67,5و از زاویه ) افتد یحداکثر کشش در آنجا اتفاق م

و بنابراین این قسمت از قوس باید تا حد امکان سبک ساخته ) گیرد نیروي قائم قرار می

 .شود
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  )230: 1390 به نقل از زرگر، 14: 1395روشندل و همکاران، ( طرح قوس و اجزاي مختلف آن -1طرح 

 

که جامعه محلی از –هاي متخلخل با چگالی کم  ز سنگ در جزیره قشم ارو ینازا 

  .شده است  استفاده می -کنند آن به پیماکوه یاد می

زاویه کمتر از (قوس  -گویند  که در محلی به آن تَبره می–معماران قسمت پاکار 

ساختند تا موجب پایداري سازه شود و هر چه به زوایاي باالتر   را ضخیم می)22,5

منظور مهار  طبق قوانین فیزیکی و به. دادند جره به ساخت گنبد ادامه میآ رفتند تک می

اند به همان نسبت بر  تر شده ها وسیع کردن فشار ناشی از آوارگاه هرچه دهانۀ برکه

 که اگر دیگر آن. کنند ارتفاع گنبد افزوده شده است که از آن به زیاد شدن خیز یاد می

شدند، این   پلکانی ساخته میصورت بهت مرکزي ایران انبارها در فال گنبد بسیاري از آب

  .ویژگی در قشم کمتر دیده شد

 طبق توضیحات معمار و برخی متخصصان محلی، شیوه رایج : نحوه طراحی گنبد

کرد که پس از تشریح آن مشخص گردید  اي پیروي می طراحی قوس گنبد از روند ویژه

نکته مهم در طراحی عدم . است» رهپنج او هفت چهار پرگا«که منطبق با روش قوس 

در واقع معماران بومی صرفاً از . استفاده از وسایل اختصاصی و ویژه حتی کاغذ بود

ابزارهاي موجود در محیط پیرامون خویش شامل یک ریسمان و چندتکه چوب بهره 
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ها در ابتدا و بر مبناي سلیقه، ذوق  فرایند کلی بدین گونه بود که آن. بردند می

 که در -، روي زمین بصورت فرضی دونقطه از دایره اصلی گنبد ...شناختی و  یزیبای

کردند و با گرفتن ریسمان و ایستادن در این   را انتخاب می-مقابل یکدیگر قرار داشتند

در ادامه طی فرایندي ). ا د(دادند  نقاط، عمالً قطر این گنبد فرضی را با طناب شکل می

ا بر روي خاك به کمک چوبی که به سر ریسمان متصل که بیان خواهد شد، خطوطی ر

ازآن شابلونی گچی را  پس. آمد پدید می) ا ط(کردند تا در نهایت خط  بود، مشخص می

ساختند تا در عمل ابزار و الگوي اصلی ساخت بنا، فراهم  می) ا ط(مطابق با این خط 

ي گچی براي هدایت هاي دور گنبد، از این الگو در ادامه پس از ساخت دیواره. شود

در ادامه، فرایند طراحی و دست . کردند روند ساخت، متناسب با طرح اولیه استفاده می

 .شود یافتن به این شابلون اولیه بیان می

  
  1 الگوي طراحی قوس گنبد پنج او هفت چهار پرگاره براي ساخت شاهنگ گچی-2طرح 

                                                
تفاده از چوب و طناب و در نبود وسایل نظیر کاغذ و قلم و که این الگو در واقع بر روي خاك و با اس  آنجایی از  -1

خط (شود که باهدف دست یافتن به قوس اصلی گنبد  شد، در اساس طرحی دوبعدي محسوب می گونیا، طراحی می

  .پذیرفت آن بعنوان یک شابلون گچی در سازه، صورت میاز و استفاده ) که در شکل مشخص است) آ ط(مهم 
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جز یک میخ  ي محلی چیزي بهکه به گفته معماران و بناها(معماران به کمک پرگار 

عنوان دو سر دهانه گنبد  در روي زمین دونقطه را به) و ریسمان حول آن نبوده است

 نقطه عمودمنصف روي و بر کرده رسم را آن عمودمنصف کردند، سپس مشخص می

 )ص الف( اندازه به )الف( نقطه از کردند، می انتخاب دهانه نصف برابر دقیقاً را )ص(

 دهانه طول به )الف( نقطه از همچنین کند، قطع )ك( نقطه در را دهانه تا ندزد می کمانی

 به کند، سپس قطع )ح( نقطه در را قوس راست سمت پایه تا زدند می کمانی )د الف(

 در را کمان تا دادند می امتداد را )ك ح( زده و در ادامه کمانی )د ك( طول و )ك( مرکز

 عمودمنصف تا زدند می کمانی )ج ح( طول به )ح( نقطه از سپس .کند قطع )ج( نقطه

 رسم را دیگر طرف هاي قوس نیز ترتیب همین به و کند قطع )ط( نقطه در را دهانه

 او پنج قوس )د ج(و  )ج ط(، )ط ب(، )ب الف( هاي کمان صورت این در. نمودند می

ها بر اساس  البته قوس. دادند شکل می را) در زبان محلی پنج او هفت خَفته( کند هفت

در ادامه دو ردیف آجر با فاصله  .شوند بندي می خیز به خیزهاي کوتاه و بلند نیز دسته

سویه   روي زمین در امتداد یک-که آجري مقیاس آن بود- سانتیمتر 20 تا 10به حدود 

 که نقش –چیدند و میان آن گچ و چند ترکه انار و یا چوب دیگر  می) الف ط(از قوس 

پس از خشک شدن گچ، یک یا دو قالب گچی . دادند  قرار می-کرد ي میمیلگرد را باز

قرار ) شاهنگ یا افرازه( روبروي یکدیگر و حول چوب میانی -نامیدند که لنگه می-را 

شد،  داده با نخی که یک سر آن به نوك شاهنگ متصل و سر دیگر آن با لنگه تنظیم می

  .یافت چینی دیواره گنبد نظام می رج

 آبی خنک، کننده نیتأمعنوان  ها به  همگرا با کارکرد اصلی برکه:صر فرعی عنا-هـ 

 ها آنسالم و گوارا، برخی از نیازهاي جانبی مرتبط نیز در طراحی و ساخت برخی از 

خورد که  ها سکوهایی به چشم می در کنار برخی برکه. گرفته است  قرار میموردتوجه

هاي مشخصی  ین در سطحی، فرورفتگیهمچن. جایگاهی براي استراحت و نماز است

هاي آب   براي قرار دادن قاعده جهلهها آن از توان یمطراحی و اجراشده است که 

ها  گونه استنباط نمود که با توجه به فاصله مکانی برخی برکه توان این می. استفاده نمود
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 زنان که  بود تا افراد محلی خصوصاًافتهی ساماناي  گونه تا محل سکونت، این فضا به

لَختی درنگ و استراحت  آمدند، صورت گروهی براي آوردن آب به برکه می عمدتاً به

همچنین در برخی موارد براي . هاي پرآب را به خانه بازگردانند ازآن جهله کنند و پس

 .شده بود ها تعبیه  ی طولی در نزدیکی برکهحوضآبشخور احشام نیز 

  

 
  )10/6/1395، زهرا افتخاري فر، الفت(از خواندن  سکویی براي استراحت و نم-11عکس 

  

هاي فرهنگی دیده  ها، گاهی عناصري از باورها و انگاره بر نوك گنبدهاي برکه

ها   و گاهی جهت برخی از آنشود که بعضاً شامل هالل ماه، کل یا بز کوهی هستند می

  ).329: 1380، گزارش بررسی آثار تاریخی آبی استان هرمزگان (دهد قبله را نشان می
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محمدرضا (ایران .ا. یک عنصر نمادین بر نوك گنبد شبیه به نماد اهللا در پرچم ج-12عکس 

  )7/6/1396 ،اي فرزانه، کووه

  

از یک تا چندین ورودي ها  شمار این وروديها،   برکه در:هاي برداشت آب ورودي  - و

ر پالن، نماي هاي معماري متفاوتی دارند که در شکل زی برجستگیکه  است، ریمتغ

 .اند ها ترسیم شده کلی برکه و ورودي شماري از برکه
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  پالن  نما  ورودي  شکل  تیپ
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 استان آبی تاریخی آثار بررسی گزارش (ها  پالن، نما و ورودي برخی از برکه-3طرح 

  ).322: 1380، هرمزگان
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  )6/6/1394 محمدرضا فرزانه، ریگو،( نماي ورودي یک برکه -13عکس 

  

 آب، بر سر نهرهاي حاصل از آب باران يها محل تقسیم :ها یا مقسم پخشاب  - ز

هاي سر  هاي مشروب آن نهر، یا براي برکه گیرند تا آب را بسته به مالکیت زمین قرار می

 یشود که قرار است چندراه ته میمقسم جایی سر راه آب ساخ. راهش تقسیم کنند

 راًیابتدا چند متر طول را صاف و با مالط ساروج و یا اخ. نهرهاي منشعب از آن باشد

کنند تا آهنگ جریان آب میزان شود و سپس سر راه آن  گیري و هموار می سیمان شیب

 شود تا بسته به نسبت مالکیت آب و زمین، هاي متفاوت ساخته می هایی با عرض دهنه

 سازه مقسم از سنگ تر پیش. هاي متفاوتی از آب به نهرهاي منشعب هدایت شود میزان

ها مشاهده کرد که ساروج  توان در برخی مقسم شد و اکنون می و ساروج ساخته می

  .کاررفته در سازه، براثر هوازدگی فرسوده شده و بخشی از آن ریخته است به



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     564  

  

 
  )1396/  10/6 ، نسب، الفتسید محمد خلیلی( پخشاب یا مقسم -14 عکس

  

 ساخت برکه در محلانتخاب قواعد و شرایط مشخصی براي : برکه محل  انتخاب-ح 

توجهی از آب  ، ازجمله اینکه باید در مسیر جریان قابلشده است  مینظر گرفته 

زار نباشد که با گذر آب از سطوح  هاي شوره باران قرار داشته باشد؛ در زمین

ها و  هاي داراي آلودگی مانند گذرگاه کاروان د؛ نباید در محلشور شو نمکی، آب

ها باشد؛ نباید در  هاي ملوث به فضوالت حیوانات و یا نزدیک قبرستان زمین

نزدیکی برکه درخت وجود داشته باشد تا مبادا ریشه درخت به دیواره داخلی برکه 

براي ساخت برکه، بهترین زمین . زمین گچی باشدنباید   و همچنینآسیب برساند

اندازه کافی استحکام داشته باشد و تغییر شکل  هاي سنگی است که هم به زمین
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هاي  یکی از علل انتخاب زمین. )جامعه محلی (باشد ریندهد و هم نفوذناپذ

غیرگچی براي محل ساخت برکه، واکنش خاك رس و مالط ساروج با گچ و 

  ).11/6/1396 مصاحبه شخصی، طلب، حامد ایمان(آسیب رساندن به سازه است 

  

 ساخت مراحل و مصالح

  :مصالح

جواري با  توانند در یک سازه آبی مورداستفاده قرار بگیرند که در هم مصالحی می

آب از بین نروند و تمام مصالح پایه که از آهک مشتق شده باشند شامل گل آهک و 

 دو واکنش دارد؛ باید توجه داشت که آهک. این خاصیت را دارند... شیره آهک و

عنوان روح  از آب به. کشد واکنش اولیه و واکنش ثانویه که تا دوازده سال طول می

صورت  شود و اگر آب به آهک نرسد آهک هوازده خواهد شد و به هاي آبی یاد می سازه

هاي جزیره به  ورقه ورقه و فرسوده در خواهد آمد و این تصویر در بسیاري از مقسم

  ).11/6/1396ایمان طلب، مصاحبه شخصی، ( مشاهده است بلدلیل هوازدگی قا

هاي مختلفی از ساروج وجود دارد و با توجه به کاربرد هر سازه و نیز بر  گونه

اساس مهارت سازندگان آن، با مواد گوناگونی مانند آهک، خاك، موي بز، خاکستر، 

هرکدام . ده استش می  مرغ ساخته  سفیده تخم و پیه گوسفند،نمک و حتی شیره انگور

از اجزاي بکار رفته در ساروج داراي خاصیتی هستند براي مثال خاکستر داراي سیلیس 

الیه مضاعف نمک  رسی، هاي استفاده از نمک در کنار ورقه. نگهدار است بوده و آب

نکته دیگر در ساخت ساروج، . شود ایجاد شده و مانع از رسیدن آب به خاك رس می

ها در  شده در ساخت برکه باشد که در رابطه با ساروجِ استفاده  یآوري این مالط م عمل

آوري، درواقع همان آتش زدن، آسیاب کردن و ورز دادن این  جزیره قشم، این عمل

  ).11/6/1396ایمان طلب، مصاحبه شخصی، (مالط است 
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  نحوه تهیه ساروج

را تا ) 10×10 (مترمربعبراي تهیه ساروج، ابتدا زمینی به مساحت حدودي صد 

کردند، سپس دو ماده اصلی اولیه یعنی خاك   و خالی میحفرمتر  عمق هفتاد سانتی

 نسبتو پهِن حیوان را به ) آوردند هاي مناسب می ها و زمین که از تپه(مخصوص 

ریختند، سپس  کردند و در این گودال می طور خشک مخلوط می با همدیگر بهمشخصی 

. گذاشتند بماند تا خوب خیس بخورد  ساعت می14بستند و حدود  روي آن آب می

 خمیر صورت به شود و ختهیآم درهمزدند تا خوب سرشته و   را به هم میمالطازآن،  پس

 ،آوردند و روي زمین مسطح  بیرون میالپس کارگران این خمیر را از گودس. درآید

اجازه  و کرده پهن مترمربعهایی به مساحت یک   ورقهصورت بهتمیز و بدون شن 

شدند،  هاي ورقه مانند خشک می آنکه این توده از بعد .دادند زیر آفتاب خشک شوند می

شدند،  سپس که سرد می.  پخته شوندتادادند  ها را جمع کرده و در کوره حرارت می آن

 خرد و نرم آمد یدرم گاو به حرکت لهیوس هایی که به ماده حاصله را زیر آسیاب

 شد  ساروج از آن ساخته میمالط که آوردند یدرمي  پودرصورت بهکردند و  می

 و مطلعین محلی، 312، 1380گزارش بررسی آثار تاریخی آبی استان هرمزگان، (

  ).1396/ 15/6 و 14، 12مصاحبه شخصی، 

  

   مراحل ساخت و نگهداري برکه-2-2

شده  که مطابق با معیارهایی انتخاب - ریآبگدر گام اول براي ساختن برکه در زمین 

ي که بتوانند با کارگر ا گونه بهکردند،  ي به عمق چهار متر حفر میدار بیش سطح -است

دار را نیز  سپس خاك این سطح شیب. یا درازگوش، خاك را حمل کرده و بیرون بریزند

شده براي حفر مخزن، گودبرداري را ادامه  برداشته و بر مبناي شکل در نظر گرفته 

هایی که از  هاي چوبی، آهنین، طناب و یا سطل  با چرخدادند و خاك و سنگ را می
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در روند حفر، هنگام مواجهه با سنگ یا . ریختند شد بیرون می الیاف خرما بافته می

هاي پوالدین که به آن  هاي مفتول  سنگی داشتند، از ضربهکامالًهایی که بستر  زمین

پس از اتمام کار . مشقت بودکردند که البته همراه با  گویند، استفاده می می» منتول«

هاي سنگ و ساروج،  متر از الیه  سانتی100-50ها را به ضخامتی میان  حفاري، کف برکه

تواند عدم نفوذ  سازي متصور است، می کارکردهایی که براي کف. کردند سازي می کف

 هایی شور به آب شیرین برکه در زمین آب برکه به زمین و هدر رفت آن، عدم نفوذ آب

 هموار کردن طور نیهمشد، استحکام بنا و  ی نزدیک میرسطحیزهاي  که گودال به آب

؛ و مطلعین 1381 نوربخش،( بستري تراز شده براي ساختن دیواره داخلی مخزن باشد

  .)1396محلی، مصاحبه شخصی، 

 وارةیبراي د. رسد پس از کف سازي نوبت به ساختن دیواره داخلی مخزن می

ها  این سنگ. شد که استحکام الزم را داشته باشند هایی استفاده می گداخلی باید از سن

 .اند شده شده و با شتر به محل ساخت برکه حمل می ها استخراج  ها یا تپه از برخی کوه

 در این دیواره داخلی .شد ساخته میدیواره با سنگ و مالط ساروج رج به رج در ادامه 

ها نباید به هم بچسبند و  شود، سنگ متر ساخته می  سانتی70 تا 15که به ضخامتی میان 

دیوار تا زمانی که به سطح زمین  .اي از مالط وجود داشته باشد ها الیه باید حتماً میان آن

از روي زمین به . شود ازآن با ضخامتی کمتر ساخته می  پس وبرسد ضخامت ثابتی دارد

شود و   ساخته می-متر ی سانت200تا  180مثالً میان -اي با ارتفاع متفاوت  باال، دیواره

 -که باالتر از سطح زمین قرار دارد- دیوار این بخشدر . دیآ یپله درم  پلهصورت به

 درهایی براي برداشت ،هایی براي ورود و خروج آب در جهت جریان آب باران دریچه

دهند  ساخت دیوارها که تمام شود اجازه می .سازند می هایی براي هوا آب و نیز دریچه

 پر بودن مخزن ، بعالوههاي احتمالی رخ دهند  نشست تاباران بیاید و مخزن پر آب شود

کنند، در صورت سقوط درون آب  شود کسانی که براي ساخت گنبد کار می سبب می

  .بیفتند و آسیب نبینند
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در . شود ها شروع می ، ساخت گنبد بر روي دیواره-حدود شش ماه-پس از مدتی 

هاي قوس در بخش اجزا سازه،  ر رابطه با نحوه طراحی و ساخت لنگهبخش ابتدایی د

 که بیان شد در ساخت گنبد، به دلیل گونه همان. شود  مینظر صرف از آن شد کهبحث 

شود که در قشم   استفاده میتر سبکهایی   بودن ساختمان آن، از سنگوزن کمضرورت 

 چگالی کمتري دارند و به نسبت تاًنسبها که  این سنگ. گویند می» پیماکوه«به آن سنگ 

هاي خاصی یافت و به محل ساخت برکه  تر هستند، از مکان هاي معمول سبک سنگ

تواند  هاي متفاوتی می طراحی... ، شیب ونما جهتدیواره گنبد که از . شوند حمل می

طراحی و ساخت آن توسط هر بنایی . متر دارد داشته باشد، ضخامتی حدود سی سانتی

   .دهند یم برخی بناها و معماران خاص این کار را انجام صرفاً نبوده و ریپذ امکان

 دیوار برکه یک رج سنگ با مالط گچ دورتادورنشیند و  استاد روي طاق می

 در هوا را معلق مهیناستفاده از مالط گچ، ازجمله به این دلیل است که سنگ . چیند می

هاي   و هرچه رجمرور به. شود ود سفت میدارد و ز ی کم در خود نگه میزمان مدتطی 

هایی برجسته در یک ردیف پایین به باال کار گذاشته   ساخته شود، سنگبیشتري

شوند تا محل اتکایی باشد براي کارگرانی که قرار است مصالح را به باال و به دست  می

قرار دادن  امکان -شد  نامیده میجاخاردر قشم –بعالوه این زوائد داخلی . بنا برسانند

ند دیواره داخلی دچی ها را می زمان که رج هم. آورند هاي داربست را نیز فراهم می تخته

. شد، درون آن نیز اندود شده باشد  دیواره گنبد کامل میکه یکردند تا وقت را اندود می

ی میان رج چینی و اندود آن بود که فراهم آوردن سازه زمان همگویا یکی از دالیل این 

 انجام مجزا و بافاصله این دو فرآیند، امري پرهزینه بود است، بعالوه منظور بهت داربس

صورت   فراهم نمودن این حجم از چوب بهاساساًآنکه با توجه به بافت طبیعت در قشم 

 ها  کردن چیدن رجزمان هم با رو نیازا. استشده   یکجا امري بسیار دشوار محسوب می

 تا با استفاده از چند چوب براي داربست، شدیمجاد و اندود داخلی، این امکان ای

طلب،   و دکتر ایمان8/6/1396 مصاحبه شخصی، ،استاد سلیمان(ساخت گنبد میسر شود 

11/6/1396.(  
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 مالی  الگوي تأمین-الف 

ترین شیوه تأمین مالی براي ساخت برکه، بانی شدن یک خیر براي ساخت  شایع

ها به نام خیرینشان   سبب تعداد متعددي از برکهیک یا چند برکه است و به همین

مشهور » اي برکه لنگه«ها به نام  شوند، براي نمونه در رمکان یکی از این سازه شناخته می

برکه «اي بانی ساخت آن بوده است و یا سازه دیگري به نام  است که یک تاجر لنگه

 را برعهده گرفته است وجود دارد که یک خیر اهل مسقط هزینه ساخت آن» مسقطی

در مورد دیگر برخی از زنان جامعه محلی از ). 1396مطلعین محلی، مصاحبه شخصی، (

کردند که روزي، وقتی  بی از ساکنین قدیمی قشم یاد می خانمی ثروتمند به نام بی

عنوان توبه و کفّاره نذر  اي دینی کوتاهی کرده، به احساس کرده است در انجام فریضه

ها به نام او و با  اکنون نیز در قشم برخی برکه  چند برکه بسازد و البته همکند که می

  .بی برقرار هستند عنوان برکه بی

بنابراین تأمین مالی صرفاً به مردان و همچنین صرفاً به افراد ساکن در قشم محدود 

توجه آن است که تفاوت روایتگري زنان و  نکته جانبی و البته قابل. شده است نمی 

هاي  درواقع اگرچه به دلیل محدودیت. خورد ردان دربارة نحوه تأمین مالی به چشم میم

پژوهش امکان مصاحبه گسترده با زنان جامعه محلی فراهم نبود اما در همین موارد 

اندك، تفاوت در پرداختن به جزئیات و روایت شکل گرفتن ایده تأمین هزینه ساخت 

هاي صورت گرفته عمدتاً بر  واقع زنان در مصاحبهدر. شود برکه توسط خیر مشاهده می

روند شکل گرفتن ایدة ساخت و مردان اغلب بر نحوه هزینه و ساخت برکه توسط خیر 

  .تعمیم نیست تمرکز داشتند که البته با توجه به کیفی بودن پژوهش، این استنباط قابل

  

 ها برکه گذاري  نام-ب

ها شده  ري که بانی ساخت آنها به نام خی برکه که بیان شد برخی از گونه همان

 نام مکان محل بناي خود را ها  برکهگاهی؛ اما در دیگر موارد ددنش گذاري می است، نام

ها اتفاق افتاده است  اي که کنار یا حوالی آن و برخی اوقات نیز به سبب حادثه گیرند می
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 شهرت یک برکه به نامی  در کنار این موارد، برخی رویدادها سبب.نددش گذاري می نام

 نان و مردانها و یا ز از بچه، هاست خاص شده است که یکی از این موارد قربانیان آن

و به بخشی از خاطرات شده  ها افتاده و غرق  گرفته تا حیوانات اهلی که در برکه

 یا »سیاهکشته«هایی به نام   در روستاي رمکان، برکه مثالًاند، مشترك ایشان مبدل گردیده

  .داریم» خرکُش«

 

 برکه سازندگان و انسانی  نیروي-ج 

ها در هر روستا، عادتاً از همان  گویند نیروي کار براي ساخت برکه مردم محلی می

روستا بوده است؛ البته استادکاران ساخت ساروج و یا معمار و بناي سازنده که خاص 

ا ساخت بنا در جاهاي مختلف کرده تا براي تهیه ساروج و ی بودن مهارتشان ایجاب می

اي بودند که  شده هاي شناخته ها، شخصیت معماران برکه. حاضر شوند، مستثنا بودند

طور که بیان شد، یکی از آخرین  همان. گرفتند مورد رجوع جامعه محلی قرار می

بازماندگان این نسل، پیرمردي با بیش از نود سال سن به نام استاد سلیمان در گیاهدان 

  که در فرایند گفتگو، به سابقه خود در ساخت چندین مسجد و برکه اشاره کرداست

  ).8/6/1396استاد سلیمان، مصاحبه شخصی، (

 

  ها برکه  تنظیف و تعمیر-د

آمده و ردپاي آن را از   که به علت آلودگی آب به وجود میپیوكیا  رشته بیماري

) ري رشته کردش چو دوكکه بیما/یکی را حکایت کنند از ملوك (بوستان سعدي

کتاب (هاي آلوده بخارا  تا شرح صدرالدین عینی از آب) 72، 1368بوستان سعدي، (

هایی بوده  بینیم، نیز یکی از بیماري در ادبیات فارسی می) هاي صدرالدین عینی یادداشت

ها   آب برکه.گرفته است آمده و قربانی می هاي برکه به وجود می که براثر آلودگی آب

گرفتند و آب را غیرقابل استفاده  ها جلبک می بست و دیواره شد و خزه می اهی سبز میگ

توانستند با آتش زدن قسمتی از تنه نخل خرما که با آن  گاهی مردم می. نمودند می
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تر کنند و   آن درون برکه، قدري آب را آشامیدنیسوختۀگویند و ریختن  می» تفتوك«

 را تمیز و آنها را خالی  گذشت، مجبور بودند آب برکه گاهی که این آلودگی از حد می

 ریتعم ازمندین و شده فرسوده زمان گذشت براثر ها برکه. کنند و منتظر باران بعدي بمانند

 استفاده برکه خود ساخت هیاول مصالح از یسنت طور به که- اتریتعم در. نددش می

 شده استفاده زین مانیس از ریاخ هاي هده در -بود سازگار برکه یکل ساختمان با و شد می

 را دیجد هاي برکه هاي وارهید ساختمان از يادیز بخش که است ذکر به الزم البته. است

  .اندساخته مانیس مالط از اصل در ریاخ هاي دهه در

  

  ها  و حفاظت از آب برکهبرداري  نظام بهره-3-3

 بسیار تی حساسیبوممردم مشاهدات گروه مطالعه کننده، حاکی از این بود که 

 حضور محض بهافتاد که  عنوان نمونه بارها اتفاق می به. ها دارند زیادي بر روي برکه

هاي نزدیک روستاها، شماري از افراد متعلق به آن روستا آنجا  گروه در کنار برکه

 حساسیت، نیا وجود با. کردند  و محتاطانه از علت این حضور پرسش میحاضرشده

 مدیریت استفاده از آب در همه مناطق قشم وضعیت یکسانی نداشته و اکم برالگوي ح

هاي فراوانی  براي نمونه، در روستاهایی که برکه. به عوامل مختلفی وابسته بوده است

هایی از سال که فراوانی آب  طورکلی در زمان وجود داشته و کمبود آب نبوده، و یا به

اما . گرفته است مندي بر استفاده از آب صورت نمی وجود داشته، نظارت متمرکز و نظام

هاي کمتري بوده و بیم تمام شدن آب براثر استفاده  ظاهراً در روستاهایی که برکه

تري بر   مشخصيها يها و مقررات گذار رفته است، نظارت  میناپایدارناعادالنه و یا 

هاي درون و یا  ه با برکه چه در رابطالبته. گرفته است ها صورت می برداشت آب از برکه

 ،قناعت آداب ها، سکونتگاههاي بین راه و دور از  نزدیک روستاها و چه درباره برکه

 نحوه در ینظارت چارچوب نیتر ی اصلها، درون آن آب و ها برکه از حفاظت و انصاف

  . است بوده آب از يبردار بهره
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روري و البته محدود نمودن بر این مبنا عدم استفاده از آب برکه در مصارف غیرض

 که حتی از آب برکه براي مصارف زارعی يا گونه به( ضرورت به موارد حیاتی دامنۀاین 

در کنار این موارد با . بوده استشده  شناخته  و جاافتاده هنجاري )شود ینیز استفاده نم

 بودن توجه به محوریت اهل سنت در قشم، فتواي برخی از فقهاي ایشان مبنی بر ناپاك

یی از آب دریا و غیر پاك در شبکه زدا آب شیرینی که پس از فرآیند تصفیه و شوري

  .یابد، سبب گردیده است همچنان اقبال به آب برکه تداوم یابد رسانی جریان می آب

 نمونه عنوان به شود، برخی افراد نادیده گرفته می يسو از هنجارها نیا وجود  نیا با

 تانکردار يها ونیکام لهیوس  بهها سکونتگاه از دور يها برکه از آب سرقتبرخی اقدام به 

حتی این عدم تطابق هنجاري در . کردند و انتقال آن براي مصارفی نظیر زراعت می

افراد  یکی از مثالً .شود یسایر نقاط کشور نیز مشاهده مبه مسافرت ساکنین جزیره 

کی از شهرهاي مرکزي ایران، توي ما رفته بودیم ی«کرد که   بیان می جامعه محلیمسن

 مات شده واقعاً، زندیر یمجور   مردم چطوري آب مصرف میکنن، همیندمید یمشهر 

  .»بودم از این کار

  

 هاي عامه مربوط به آب  فرهنگ و آئین-3-4

 عامه برکه در فرهنگ و ی زننینش هم -الف 

ها  زن. روند ها می کهها براي آب آوردن به بر  است که معموالً زن آندر قشم، رسم

کنند و پس از  ها حرکت می هاي خالی به سمت برکه صورت گروهی با جهله معموالً به

به سمت خانه ) شده هاي تعبیه جایگاه(برداشت آب و گاه استراحت در کنار برکه 

هاي پر آب  ها و دخترهایی که با جهله براي مردم قشم، تصویر زنرو  ازاین. گردند یبازم

 جهله .شود محسوب میشده و آشنا  ، تصویري حک گردند ییگر از برکه برمبا همد

 در استان هرمزگان و صرفاً کروي و غیرایستا است که امروزه در کشور قاعدةي با ا کوزه

هایی در  فرم خاص آن مشابهت با سفالینه. شود ویژه روستاي شهوار میناب ساخته می به
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دارد که فرض وجود تعامالت تمدنی میان این هندوستان و حتی برخی نقاط آفریقا 

این سفالینه عالوه بر ). 85: 1388،  زادهیول(سازد  نقاط در گذشته را محتمل می

براي مطالعه بیشتر نک (آورد   آن را نیز فراهم میداشتن نگاهجابجایی آب، امکان خنک 

ازنمایی و این روال سبب شده است تا در فرآیند ب). 91-82: 1388زاده،  ولی: به

ی نینش همتوجهی شاهد   شعر و داستان، در حد قابلخصوصاًبازآفرینی فضاي پیرامونی 

هاي جذابی را در روایت  ی، ظرفیتنینش همزن و برکه باشیم که البته در مواردي این 

 عاطفی تأثرعنوان نمونه برخی از اشعار عامیانه، حکایت از  به. آورد عاشقانه پدید می

ي دارد که با ظرف سفالینش در مسیر برداشت آب از ا زهیدوشبرخورد با مردي جوان در 

  ).1396مطلعین محلی، مصاحبه شخصی، (برکه است 
  

 
محسن مهدي پور، جزیره  (برکه از بازگشت حال در آب جهله با ،یقشم زن -15 عکس

  )15/04/1395قشم، 
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  مراسم آئینی قبله دعا یا طلب باران -ب

یمی مربوط به آب، قبله دعا رفتن و طلب بارش باران با دعا و هاي قد یکی از آئین

آمد   نمیموقع بهیی که باران ها سالدر .  قربت استقصد بهتضرع و انجام کارهاي نیک 

 و حیوانات و گیاهان ها آدمشدند و   زرد میها درختشد و  ها آبشان تمام می و برکه

، امام جماعت و بزرگ مذهبی قشم تگذش یمشدند و چند ماه به همین منوال  تشنه می

اولین گروه که فرمان وي . کرد یم براي دعاي باران را فراهم مصالزمینه رفتن مردم به 

شمار زیادي از کودکان براي خبر کردن مردم در . کردند، کودکان بودند را اجابت می

خواندند  را میافتادند و سرودها و اشعار مربوط به طلب باران  ها و بازارها راه می کوچه

یکی از اشعاري که . کردند ها، پول خرد یا تنقالت دریافت می و در مقابل از مردم خانه

خواندند و  ي از کودکان پاره اول را میا دستهگونه که  خواندند، نظم زیر بود، این می

  :گفتند می» ایشاء اهللا«گروه دوم، 

  هللایشاء ا... گردن ریشکو / ایشاء اهللا... موشک موشکو 

  ایشاء اهللا... به مسکینون هادیت / ایشاء اهللا... خدا بارون هادیت 

  ایشاء اهللا... ایشالّا بارون بده / ایشاء اهللا... به جوکاران هادیت 

  ایشاء اهللا... ایشالّا ایشالّا 

هاي دیگر را نیز  این کوچه گردي و آوازخوانی که در مسیر خود کودکان خانه

فهمیدند  از شب رفته و گاهی تا دو روز ادامه داشت و مردم میکرد، تا مدتی  همراه می

فرداي آن روز شماري از مردان به دستور . خواهد به قبله دعا برود که امام جماعت می

کردند تا براي خوردن پلو و  زدند و از مردم دعوت می ها جار می امام جماعت در محله

وجارو کردن به محل   زود براي آب، صبحيا دسته. گوشت و حلیم به قبله دعا بروند

گذاشتند و براي ظهر بز و  هاي غذا بار می  دیگر دیگيا رفتند و دسته قبله دعا می

. کردند دیدند و در میان فقرا پخش می کردند و غذاي مفصلی تدارك می گوسفند ذبح می

امام جماعت کشید و بعد به دستور  سه روز طول می یا غذا دادن به بینوایان و ایتام تا دو

خواندند و دعا و  شدند و قرآن می گرفتند و در مساجد جمع می مردم روزه باران می
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 محل مراسم قبله دعا يسو کردند و در روز چهارم پشت سر امام جماعت به استغفار می

  .افتادند راه می

بردند و شمار   و به محل قبله دعا میکرده هیشماري از مردم مقدار زیادي هیزم ته

گذاشتند و  هاي برنج و گوشت بار می بردند و دیگ ري اسباب و آالت طبخ غذا میدیگ

هرکس به سهم خود چیزي .  نمک بوددونشد، ب تمام غذاهایی که در قبله دعا داده می

 بینص یخوار نیز ب بر سر این سفره، حتی حیوانات گوشت. کرد از این سفره را تقبل می

ها و پرندگان در محلی  شده را براي سگ و گربه ح نبودند و محتویات شکم حیوانات ذب

 در این رابطه سال انیم یک مرد .اي داشته باشند ها نیز بهره آنریختند تا  دورتر می

  : دیگو یم

 چون بر این ،گرفتند در قشم، در روز استسقا و یا طلب باران، مردم روزه می«

 به جیتدر  بهآن روز در صبح. شود دار مستجاب می باور بودند که دعاي روزه

رسیدند و ساربانان و ساالران شهر، حیوانات را نیز به اطراف  محل قبله دعا می

هاي سفید و تمیز  مردمی که با لباس. کردند آوردند و جمع می  مییب یبرکه ب

، و اگر این برکه آب نداشت از آبی که همراه خود یب یآمده بودند از آب برکه ب

ایستادند و دو رکعت  صف می گرفتند و پشت سر امام به آورده بودند وضو می

خواند و در حال تضرع به درگاه  خواندند و بعد امام خطبه و دعا می نماز می

شد،  خطبه که تمام می. گفتند کرد و مردم آمین می طلب باران می حضرت حق

خواند و  شدند و کسی شعر باران را می گروهی از جوانان از جمعیت جدا می

   : بخشی از این شعر چنین است. دادند  دسته از جوانان و نیز مردم پاسخ میآن

  رحم فرما تو به ما باران بده... اي خداوندا به ما باران بده 

   باران بدهیحق مرتض هم به... حق مصطفی ختم الرسل  هم به

  لطف فرما تو، به ما باران بده... ما ضعیفیم و ذلیلیم اي خدا 

  کن اجابت این دعا باران بده ... میا  روي آوردهما به درگاه تو

  منتظر هستند، به ما باران بده... مرد و زن، پیر و جوان، خرد و بزرگ 
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  قحط گشته خالقا، باران بده... سال بگذشت و نیامد رحمتی 

  چون نبارد از سما، باران بده... ها  شیر گشته خشک در پستان

  عذرخواهیم، اي خدا، باران بده...  و از جرم و گناه میکار ما گنه

  آمده بیرون خدا باران بده... نه زراعت نه گیاهی از زمین 

  ».خوردند جا ناهار می  روزه نبودند در همانکودکان کهپس از خاتمه مراسم، 

هاي پرهیزگاري که  هایی است از امام جماعت قلهرحال، در حافظه مردم قشم نَ به

ترین محل قبله دعا جایی است  قدیمی .آمده است ن میشده و بارا دعایشان مستجاب می 

 فعلی برق شهر ساتیتأسي مشرف به ا تپهکه روي » کنار دعا«ی موسوم به  درختریز

شد و  در این قسمت، فقط غذا پخته می: گویند ي از معمرین میا عده«. قشم قرار دارد

داختند و بعد از خاتمه پر گردید و تنها چند نفر به خواندن دعا می بین فقرا تقسیم می

 روي محوطه "کنار دعا" بوده است در نزدیک درخت نمک یب غذا را که مانده یباقدعا، 

روستاي کابلی در » .گشتند یبرمریختند و بدون آنکه به درخت پشت کنند  تمیزي می

در «. اند بودهبی در جنوب شهر قشم دو محل دیگر قبله دعا  غرب شهر قشم و برکه بی

قربانی . »اند مانده یمها   به قبله دعا نیامده و در خانهها زنگزاري مراسم قبله دعا، روز بر

ها و انتظار  کردن و غذا پختن و توزیع آن میان بینوایان و فقرا، به همراه تمیز کردن برکه

براي بارش باران نیز از مناسک دیگر طلب باران بوده است، که البته از مراسم قبله دعا 

، 1380گزارش بررسی آثار تاریخی آبی استان هرمزگان، ( رسد تمایز به نظر نمیچندان م

193-198.(  

 

 يریگ جهینت

 نیتر يهاي بومی مرتبط با الگوهاي ساماندهی آن، همواره یکی از کلید آب و نظام

 یخشک و گرم مناطق درالبته  که است بوده  محلیجوامع در یاجتماع اتیح عناصر

 بررسی این موضوع در رابطه با جزیره قشم .ابدییم دوچندان یتیاهم رانیا رینظ

 داراي اهمیت است که جهت ازآن، فارس جیخل جزیره ایران در پهنه نیتر بزرگعنوان  به
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 نقاط ریسا با، فرهنگ عمومی منطقه و کیفیت بارندگی وهوا آبعالوه بر تشابه در 

 یتلق ا،یدر آب با شدن محصور و رهیجز کی يایجغراف در شدن محدود ران،یا

هاي  عنوان یکی از سازه  در این میان برکه به.دهد یم شکل آب به نسبت را يتر متفاوت

 در باران آب استحصال محوریت با شیرین آب منابع از برداري بهرهپرتکرار در نظام 

بندي انواع گوناگون  گونهاي و  بررسی عناصر سازه قرار گرفت و پس از موردتوجهقشم 

ي محدود در دسترس با ها تیظرففرآیند طراحی و ساخت آن با استفاده از ازه، این س

 در جامعه بومی برکه نیزکارکردهاي اجتماعی بر دانش بومی و محلی معماران،  تکیه

  . پیرامونش مورد واکاوي قرار گرفت

ترین  عنوان یکی از مهم ها به یکی از مالحظات بسیار مهم، درباره برکه درمجموع

. هاست تمدنی جزیره قشم، دخیل کردن مردم در حفاظت از آن-ان میراث فرهنگیارک

به  از قداست يا  هم یک ذخیره فرهنگی با جلوه،ها براي مردم قشم ازآنجاکه برکه

 و جزئی برداري بوده بهرهدر بسیاري از مناطق قشم مورد  نیز اکنونم و هآیند حساب می

ان از دانش بومی این مردم براي شناخت و معرفی تو ، میهستنداز زیست روزمره مردم 

،  نیروي کار بومیبه همراه از این دانش گیري  و در ادامه با بهرهها استفاده نمود آن

همچنین قرار دادن . سامان دادها  براي تعمیر و نگهداري مستمر این سازهرا  ظرفیتی

 و ردم شناختیخصوص گردشگري م هاي گردشگري، به عنوان موقعیت ها به برکه

  .ها را استمرار بخشد تواند حیات آن فرهنگ می و تاریخمحوریت 

  

  پیشنهادهایی براي احیاي برکه

 ابعاد به توجه نیازمند ازجمله برکه تاریخی آبی هاي سازه احیاء کنونی در شرایط

  :شود ها پرداخته می در زیر به آن که است مختلفی

 ارزشمند هاي سازه این از برداري رهبه و مرمت ساخت، در مشارکت  روحیه-1

 زدایی شوري طریق از آب متمرکز نی تأمرویکرد جایگزینی با که است بخشی ترین مهم

 در یافته استحصال آب به محلی جوامع وابستگی میزان کاهش به دلیل- دریا آب
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. دشو نمی منتقل جدید نسل به سینه به سینه در فرایندي طبیعی و گذشته همچون -ها برکه

 هاي سازه احیاء طرح«هایی مانند  تجربه در بومی دانش احیاء سازوکارهاي بررسی

 که در چند سال اخیر در این جزیره در دست انجام بوده،» قشم جزیره آبی تاریخی

 بر مبتنی رویکرد از گیري بهره خصوص این در مسیر بهترین داده است که نشان

 در. است قشمی آموزان دانش براي نگیزشیا ساختار ایجاد دریچه از غیررسمی آموزش

 اجرایی و طراحی منظور بدین "برکه و 1هو" عنوان با آموزي دانش مسابقات پروژه این

  .است شده سازي

 سطح افزایش به قشم جزیره آبی تاریخی هاي سازه احیاء با دیگر مرتبط بعد -2

 صرفاً تاریخ طول در یوابستگ این. یابد می اختصاص ها برکه به محلی جوامع وابستگی

 منظر از که ی درصورتاست، بوده آشامیدن مطرح براي برکه آب از استفاده دریچه از

 هاي بخش خدمات، و آشامیدنجز   به"آب تخصیص" تخصصی هاي بندي طبقه

 توسعه مبناي بر و رمتمرکزی غبصورت که مواردي در هم خدمات و صنعت کشاورزي،

 جزیره کل در ها سازه این ارزشمند مکانی پراکندگی از نندتوا می گردند طراحی بر آب کم

 جهت ها برکه از تعدادي آب، ذخیره کارکرد بجز فعلی شرایط در. گردند مند بهره قشم

 برداري بهره حال در جزیره در آن از مجدد استفاده به کمک و بازیافت آب ذخیره

  .هستند

 این تاریخی ارزش گرفت نظر در ها برکه براي توان می که يتر  مهم کارکرد-3

 آزاد منطقه قشم جزیره اینکه به توجه با. است گردشگران براي آن جذابیت و ها سازه

 داخلی گردشگران هرساله دیگر سوي از و) المللی بین گردشگران جذب منظر از(است 

 راستاي در مهم کارکرد یک بعنوان گردشگري کنند، می سفر زیبا جزیره این به بسیاري

 محلی جوامع معیشتی وابستگیشده   قطع حلقه تواند می ارزشمند هاي سازه این اءاحی

  .کند برقرار مجدداً را ها سازه این به

                                                
-و  در گویش قشمی از زبان فارسی، آب، ه)how (شود گفته می.  
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 آب استفاده خصوص در که اي گسترده استانداردهاي و روز علم پیشرفت با -4

 هاي آوري فن ویژه به(نوین  هاي آوري فن از گیري بهره ،شده  ارائهمختلف مصارف براي

 تعداد منظر از جزیره باالي پتانسیل به توجه با را خود نیاز مورد انرژي که سبزي

 ارتقاي خصوص در تواند می) داده باشند قرار خورشید نور مبناي بر آفتابی ساعات

 این تخصیص اطمینان ضریب افزایش و ها برکه در یافته استحصال آب بهداشتی سطح

  .باشد کارساز لف،مخت مصارف براي ارزشمند آبی منابع
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